
Hjortespring Naturplejeforening. 
Bestyrelsesmøde torsdag den 27. oktober 2022 

Til stede: Ejner, Kristian (online), Erling, Klaus, Grethe, Thais og Tove (ref)  

1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 

 

2. Siden sidst  

Ejner meddelte, at vi skal finde en anden egemor, da Karin stopper som egemor da hendes ben ikke 

længere kan klare den ujævne mark. 

Ejner fortalte også, at Lone har annonceret at hun nok udtræder af bestyrelsen til næste generalforsamling 

til foråret. Vi vil derfor spørge Lone om hun kan tænke sig at blive ny egemor. 

Lammene blev sendt til slagtning den 9. oktober, og kødet udleveret 12. oktober, hvor Klaus hentede kødet 

på slagteriet.  Det gik fint med af få lammene ind i folden. Der var lidt ventetid på bilen (2 timer), på grund 

af problemer med en færge fra Eskildsø, hvor der også skulle hentes lam. Den samlede slagtevægt 183 kg 

på lammene var ringe set i forhold til sidste år, der var på 258 kg. Den ringe vægt kan ikke skyldes sygdom, 

da vi fik taget gødningsprøver i juni, hvor dyrlægen ikke mente, at det var nødvendigt med ormekur. Vi 

skulle bare holde øje med om dyrene viste tegn på diarre eller anden sygdom. Den ringe slagtevægt skyldes 

formodentlig det ensidige græs i Nordfolden, der har ringe næringsværdi. Til gengæld er der blevet udført 

god naturpleje, da der er helt afgræsset. Næste år vil vi derfor have lam tilbage til Fugletårnsfolden. Grethe 

oplyste, at Josefine ikke ønsker at levere lam næste år, da hun skal reducere i besætningen. Josefine 

henviser til en anden samarbejdspartner Torben, som Grethe vil kontakte. 

 

3. Indbinding af kreaturer 

Kreaturerne sendes til slagteriet søndag d. 30. oktober. Ejner står for det praktiske og evt. hjulspor spørger 

vi efterfølgende om Hans-Henrik og Sonja vil reparere. 

 

4. Udlevering af bestilt kød 

Kødet udleveres den 12. november, hvor Ejner, Thais og Kristian Brønd kører ned til slagteriet og sørger for, 

at alt klapper inden kølevognen ankommer.  

Kristian sætter systemet op her på Kildegården efter samme model som de sidste år. Både Kristian og 

Grethe har nøgler til Kildegårdens kælder. Lone melder ud til medlemmerne om nærmere tidspunkt. 

 

5. Foreløbig fastsættelse af kg pris samt oversigt over bestilte andele. 

Vi mangler stadig at få solgt mindst to kreaturer. Afsætning af kød har stor indflydelse på kiloprisen på kød. 

Så her en opfordring til alle medlemmer om at formidle kød til venner og bekendte. Ejner skriver ud til 

medlemmerne om at der fortsat er kødandele til salg. 

 

6. Lukning af folde 

Vi spørger om Hans-Henrik vil sørge for at hjembringe hegnstesterne fra vores foderkasser samt rengøring 

og lukning af foderspande. Lone hjemtager baljer, hvor kun 1 balje er gået i stykker i år. Ejner lukker for 

vand. 

 

7. Tid for optrækning af tjørn 



Ejner gjorde opmærksom på, at vi skal færdiggøre Fugletårnsfolden med optrækning af tjørn. Efterfølgende 

er det Vestfolden, der står for tur. Vi aftalte lørdag den 28. januar 2023. Ejner aftaler nærmere med Torben 

fra Kildegården. Lone skriver ud om nærmere tidspunkt.  

 

8. Evt.  

Erling efterlyste faktura på slagtning af lam, og Grethe tager kontakt til slagteriet efter bestyrelsesmødet. I 

år vil vi få undersøgt prøver af kød fra kreaturerne i Holmegårdsfolden for pfos. Theis vil sørge for at sende 

prøverne til Steins laboratorium.  

Deadline for sidste indbetaling af kød er på mandag 31. oktober 2022. Ejner aftaler med Niels om evt. en 

senere dato. 

 
 

 

 


