
Hjortespring Naturplejeforening 

Bestyrelsesmøde den 23. august 2022 
Til stede: Ejner, Grethe, Kristian, Thais, Erling, Tove, Finn, Karin og Lone (referent) 

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.  

Godkendt 

a. Siden sidst 

Vi sendte en buket til bisættelsen af , Anni Halaburt, der var kasserer i foreningen i mange år.. 

b. Der er foretaget floraoptælling i juni. Vi får tilbagemelding fra Anna Bodil Hald en gang i september. 

c. Ejner vil fremover optræde med en månedlig klumme i Herlev Bladet. Emnet er frit, men vil blive 

med afsæt i Ejners engagement i mosen, naturen ….. 

2. Status på dyr 

a. Får og lam 

Moderfårene hentes formodentlig førstkommende søndag.  

Ved den lejlighed vil Josefine skifte lidt ud i lammeflokken da hun gerne vil have gimmerlammene 

med hjem til avl. Hun vil også tage det lille hvide lam med hjem. Vi vil stadig have 13 lam hvoraf 

nogle altså er nye i flokken. 

Lammenes sendes til slagtning søndag den 9. oktober, lammekød udleveres onsdag den 12.  

Vagter har spurgt til hvad der i den spand får og lam spiser så ivrigt af, og Grethe har skrevet 

følgende i dagbogen: 

Den spand det har stået i folden i de seneste par uger er mikromineraler blandet i melasse. 

Mikromineralerne er nødvendige, for at lammene vokser som de skal og for udviklingen af deres pels 

og skind. I dag har jeg sat spanden ned i foderkassen, da fårene spiser meget af melassen. Fårene 

bliver hentet hjem i den kommende weekend, og så bliver spanden igen flyttet ud i folden. 

b. Kreaturer 

Det går stille og roligt. Tørken sætter sit præg på foldene, vi håber på regn. 

3. Aktiviteter i efteråret 

a. Debatmøde om Herlev som grøn kommune i forbindelse med Herlev Festuge. 

Mødet afholdes lørdag den 3. september i Byparkteltet kl. 13-14.30 

Fra programmet, http://program.herlevfestuge.dk/ 

Et grønt Herlev - debatarrangement. 

Hvilke initiativer kan foreninger, boligselskaber, grundejere, virksomheder og borgere skabe 

sammen. 

DN Herlev, Hjortespring Naturplejeforening i samarbejde med Herlev Kommune indbyder 

sportsklubber, foreninger, boligselskaber, erhvervsliv og borgere til debat om et grønnere Herlev. 

b. Edderkoppesafari 

- eller billearrangement? Der arbejdes på sagen. 

c. Ny insektundesøgelse 

Udskydes til 2023. 

d. Sammen med Jette Hoffmeyer, Herlev-Hjortespring Historiske Forening planlægges et arrangement 

hvor Jette vil fortælle om de i alt 12 gårde der en gang lå i Hjortespring.  

4. Hegn og folde 

Der har ikke været større problemer 

5. Status på økonomi 

Der er indtil videre solgt 2 ¾ kalv og 7 ½ lam.  

Det er nu I skal afgive bestillinger og ud at afsætte kalvekød til venner og bekendte. 

Vi åbner også nu for at I kan købe op til et helt lam, der er 5 ½ tilbage. 


