
Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug den 21. februar 2018 

  

Der var mødt 6 medlemmer af Græsserlauget. Desuden deltog Bjarke og Esben fra Østerled. 

Lisbet Heerfordt blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

  

1. 

Årsberetning for året 2017 

Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges. 

  

2. 

Planer for 2018 

Det bliver 15. sæson i Enghaven og 19. sæson i Skovvænget. 

  

Enghaven 

Bjarke og Esben fortalte om deres planer. De er to familier, der har købt Østerled. De planlægger at 

dyrke økologisk frugt, bær og grøntsager og etablere gårdbutik. Der er allerede etableret dyrehold 

med Angus kvæg og Spelsau får, der skal gå ude hele året. Der er etableret nye hegn og folde og 

fældet meget i nåletræsbeplantningerne, så der kan etableres skovgræsning. Planen er, at Østerled 

skal forpagte både Furesø Kommunes og Vigens jord i Enghaven, og sætte dyr på de folde, hvor 

Græsserlauget har tilset dyrene. Dyrene går i øjeblikket i Østerleds øvrige folde nord og vest for 

Enghaven. Det bliver virkelig et løft til naturen i området. 

  

Østerled vil gerne arbejde sammen med Græsserlauget. Det ligger på fredet område, og en del af 

arealet er Kommunens med offentlig adgang. Vi vil gerne støtte Østerled og bevare tilknytningen til 

det område, Græsserlauget har plejet i 18 år. 

  

Vi besluttede, at Græsserlauget i 2018 fortsætter pasningen i de folde, hvor vi hidtil har passet 

dyrene. Vagtplanen lægges for en sammenhængende periode omkring den periode, hvor familierne 

på Østerled holder sommerferie. På den måde kan vi aflaste Østerled. Medlemmerne kan skrive sig 



for en uge eller to som hidtil, men tilpasset, så Græsserlauget står for en sammenhængende periode. 

Østerled står for de øvrige uger. 

Der er også mulighed for at booke uger i Skovvænget. 

  

Der er mange muligheder for samarbejde. Græsserlauget kan slå med le på dele af folden nærmest 

Furesøen og deltage i en klargøringsdag. Vi kan sammen holde et åbent-fold-arrangement, når der 

er nye lam, og DN planlægger at holde et offentligt arrangement i forsommeren ligesom sidste år. 

  

Vi besluttede at holde en fælles klargøringsdag, se under punkt 4. 

  

Skovvænget 

Det er ikke sandsynligt, at Kommunen vil sætte får på i år, da området nok stadig er for vådt til får 

selv efter oprensningen af grøfterne. Der er mulighed for at booke uger i Enghaven, hvor der er får. 

Mogens har aftalt, at Skolelandbrugets Dexter stude kommer på sommerferie i Skovvænget. Vi 

lægger en vagtplan for uge 26-33. 

  

3. 

Valg til bestyrelsen 

Til bestyrelsen blev valgt: 

Mogens Lindhardtsen, formand 

Henrik Tyle: næstformand 

Lisbet Heerfordt, sekretær 

Freddie Nøddekær 

Lars Henning Nielsen 

John Ehrbahn 

  

  



4. Fordeling af tilsynsuger og fastlæggelse af datoer for forårsklargøring 

Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet Heerfordt færdiggør og rundsender. 

Vi holder klargøringsdag i Enghaven onsdag den 25. april kl. 16.00. Vi arbejder et par timer og 

spiser sammen ved borde- og bænkesættet. Mogens indkalder. 

  

Hvis der bliver behov for en klargøringsdag i Skovvænget før dyrenes ankomst, indkalder Mogens. 

  

5. 

Eventuelt 

Peder Mortensen og Henrik Hansen har meddelt, at de gerne vil stoppe i græsserlauget. Tak for 

mange års indsats. 

  

Referent: Lisbet Heerfordt. 

  

  

 


