Hjortespring Naturplejeforening
Bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2022, referat
Til stede: Ejner, Klaus, Tove, Erling, Grethe, Lone (ref)
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Siden sidst
Vi har nu anskaffet en kæde der kan bruges til at trække tjørn op.
Ejner aftaler tidspunkt til en indsats i Fugletårnsfolden med Torben.
3. Status på får og lam
Vi mistede et lam, det blev fundet dødt den 27. maj. Dødsårsag ukendt. Grethe har vejet det, det havde ikke
taget meget på siden vi modtog det. Moderfåret har det godt.
Lammepatruljen vejede lammene for en uge siden, de har taget pænt på. I kan se resultatet her:
https://hjnatur.dk/wp-content/uploads/2022/06/2022lammevejning.pdf
Vi fik også taget gødningsprøver. De viser at der ikke er problemer, og at de ikke skal behandles. Hvis ikke
dyrene viser tegn på diarre eller anden sygdom, behøver vi ikke tage nye gødningsprøver.
Lammene er i dag flyttet til Nordfolden. De flyttes til den nordlige del af Vestfolden den 11. juli.
Det er nemme dyr (undtagen lige når et par af dem bliver forskrækkede og løber den forkerte vej når de skal
flyttes til Nordfolden). Lammepatruljen kom lige fra flytningen
4. Status på kreaturer
Også nemme dyr. Ejner har flyttet dem alle en gang, det er gået fint. Også den lidt større operation med at
spærre Gråpilevej og flytte dyr fra Holmegårdsfolden til Fugletårnsfolden.
5. Status på folde og hegn
Ingen problemer.
6. Øvrige aktiviteter
Der er planer om et arrangement mellem DN, Historisk Forening og os, hvor Jette Hoffmeyer skal komme og
fortælle om de 12 gårde i Hjortespring.
Vi har også planer om et bille- og et edderkoppearrangement efter sommerferien.
I forbindelse med Herlev Festuge arrangeres der et lokalt ”folkemøde” om Det Grønne Herlev i samarbejde
med bl.a. DN og os lørdag den 3. december.
7. Evt.
Anna Bodil Hald har været ude at registrere planter i Vest-, Nord- og Holmegårdsfolden med Ulrikka og Lone
som sekretærer. Vi får en rapport fra registreringen efter sommerferien.
Husk at I nu kan bestille lamme- og kalvekød. Vi sender en særskilt besked ud om det.
I kan altid finde priserne her: https://hjnatur.dk/forening/kontingent-priser/
God sommer til os alle.

