Hjortespring Naturplejeforening
v/ Ejner K Holst
Meteorvej 42
2730 Herlev
24. februar 2021

Generalforsamling onsdag d. 30. marts 2022, kl. 19.00 på Kildegården
Referat
1. Valg af dirigent
Kristian Brønd valgt.
Kristian konstaterede at generalforsamling er rettidigt indkaldt.
På grund af problemer med udsendelse af referat via foreningens nyhedsbrev, er der sendt
direkte mail til de medlemmer der ikke modtager nyhedsbrevet.
2. Valg af referent
Lone Fosdal valg.
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
Ejner aflagde beretning. Beretningen kan ses på hjemmesiden:
https://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2022/04/2022generalforsamlingberetning.pdf
Der er en lille tilføjelse til sagen om Lille Holm, nemlig at afgørelsen fra Fredningsnævnet nu
er anket af ejeren af Lille Holm.
Beretningen godkendt.
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet godkendt.
5. Forslag
Vi går efter 9-12 kalve, hvoraf vi forpligter os til at aftage kødet fra 7.
Vi håber at få 14-16 lam med tilhørende moderfår.

6. Budget 2022
Budgettet godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet er uændret 200 kr. pr. husstand.
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8. Valg
a. Formand – På valg er Ejner K Holst – modtager genvalg
b. Kasserer – På valg er Erling Barkholt – modtager genvalg
c. Øvrig bestyrelse - På valg er: Lone Fosdal, Grethe Eddau Kock, Kristian
Gudmand-Høyer, Klaus Juel Olsen og Thais Brask-Simonsen – alle modtager
genvalg.
Formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer genvalgt.
9. Valg af suppleanter:
På valg er: Tove Marie Rosendal, Finn G. Madsen, Hans Henrik
Eloffson og Pernille Stål Køler – alle modtager genvalg.
Suppleanter genvalgt.
10. Valg af revisor:
På valg er: Kristian Brønd – modtager genvalg.
Kristian Brønd genvalgt.

11. Eventuelt
Inge Bondo fortalte at hun gentagne gange har kontaktet borgmesteren for at foreslå at få et
toilet i mosen. Man kan etablere et multtoilet, det vil ikke kræve kloakering. Sidste melding,
er at det er til overvejelse sammen med planer for renovering af området.
Grethe fortalte at vi har fået ny lammeleverandør, Josephine.
Desværre kan vi måske ikke få så mange lam i år som vi ønsker, måske kan vi få 12.
Lammepatruljen vil i øvrigt gerne have et par ekstra medlemmer.
Kristian G-H fortalte at græsslåningsholdet er klar.

