Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug den 26. februar 2019

Der var mødt 7 medlemmer af Græsserlauget og ét muligt nyt medlem.
Lisbet Heerfordt blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

1.
Årsberetning for året 2018
Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges.

2.
Planer for 2019
Det bliver 16. sæson i Enghaven og 20. sæson i Skovvænget.

Enghaven
Lisbet kunne hilse fra Esben og Bjarke på Østerled og sige mange tak for det super fine samarbejde
i 2018, og sige at de meget gerne vil fortsætte i 2019. Esben forventer, at der vil være op mod 8 stk.
kvæg og 10 får med lam i Enghaven i år. Østerled sørger selv for at rykke dem rundt mellem
foldene. Det vil være en god hjælp, hvis Græsserlauget vil fortsætte. Uge 29, 30 og 31 er de
vigtigste uger for Østerled.

Vi besluttede, at vagtplanen lægges, så den primært dækker den periode, hvor familierne på
Østerled holder sommerferie. Østerled står for de uger, hvor der er huller i vagtplanen.

DN Furesø holder en offentlig tur til Stavnsholt Landsby, Høje Klint og til Enghaven den 7. april kl.
13-15.30. Her vil vi bl.a. fortælle om Græsserlauget og plejeplanen for området. Se DNs
hjemmeside: furesoe.dn.dk/arrangementer/

Vi håber også i samarbejde med Østerled at holde et åbent-fold-arrangement, når der er kommet
lam, og at Østerled ved den lejlighed vil fortælle om deres planer. Arrangementet vil blive
annonceret ved mail til Græsserlauget, på DN Furesøs hjemmeside og på facebook.com under DN
Furesø.

Skovvænget
Skolelandbruget leverer igen i år køer i Skolelandbrugets ferieperiode, og måske spæder kommunen
til med en ko.

Der var i 2018 problemer med, at vandet i tanken slap op, når det var meget varmt og tørt. Vi skal
finde ud af, hvordan vi kan kontrollere, at der er vand nok i tanken.

Kommunen rensede grøfterne i 2017 og ryddede pilekrat. Nedenstående kort er fra dispensationen.
Pilekrattet ved den røde cirkel blev ryddet i 2017. Det lille stykke grøft fra den nord-syd gående
hovedgrøft og mod vest, blev ikke oprenset i 2017, og det har gjort det vanskelligt at færdes langs
hegnslinjen og i den østligste del af folden. Lars har i februar været på besigtigelse med Mette
Bjerre Larsen og Pia Holm Nielsen fra kommunen for at se på mulig oprensning af denne grøft, så
vandet kan løbe bedre fra. På trods af årstiden og en våd vinter, var det muligt at færdes inde i
folden. Der var fast grund under fødderne, og kun få steder stod der blankt vand. De planker,
Græsserlauget har lagt, for at kunne færdes langs hegnslinjen fungerer lidt som en opdæmning.
Vandet løb kun langsom i grøften. Hvis man fjerner spærringen, vil vandet løbe bedre. Den øst-vest
gående grøft forsvinder i det gamle pilekrat, og længere inde i folden er grøften trampet næsten helt
væk. Kommunen var ikke meget for, at fjerne det gamle pilekrat for at kunne oprense grøften, men
havde et andet forslag.

Kommunen vil gerne udvide folden, så det åbne område fra den nuværende hegnslinje og til den
nord-syd gående hovedgrøft inddrages i græsningsfolden. Det blev aftalt, at kommunen sætter en ny
hegnslinje langs med hovedgrøften og nedlægger den eksisterende hegnslinje på dette sted.
Samtidig fjernes de planker, der er lagt for at kunne færdes langs med hegnslinjen. Der lægges en
overgang over grøften (rør) i nærheden af hovedgrøften (ca. ved den røde cirkel), så dyrene kan
færdes uhindret og ikke tramper tværgrøften i stykker. Så ser vi tiden an for at vurdere, om der er
god nok effekt af den oprensning, der allerede er foretaget, og om det hjælper at fjerne spærringen.
Arbejdet sættes i gang snarest muligt. Målet er få afgræsset hele området, og der er efter
oprensningen blevet så tørt, så man kan færdes på hele fladen.

Der var stor tilfredshed med, at kommunen nu vil udvide folden i Skovvænget. Lars taler med Mette
Bjerre, om det vil være en idé også at udvide folden mod vest, så området med invasive pileurter
også inddrages i folden.

Det gamle hegn trænger meget til at blive renoveret. I 2018 er dyrene mange gange sluppet gennem
hegnet. Det er 20 år siden, det blev sat op, og Græsserlauget har selv vedligeholdt det gennem tiden.
Låger og hjørnepæle trænger til reparation. Der er kun strøm på de tre øverste tråde. Den nederste
tråd er flere steder helt forsvundet i vegetationen. Der er alt for lange passager, hvor der kun er
opsat løse pæle. Der er overgang i skabet med batteri og solcelle. Man får stød, når man låser det
op. Vi mangler et instrument til at kontrollere, om der er strøm på hegnet. Endelig vil det være rart
med flere gangbrædder ved lågen, hvor det kan være meget svært at færdes. Lars kontakter Mette
om disse ting.

3.
Valg til bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt:
Lars Henning Nielsen, formand
Henrik Tyle: næstformand
Lisbet Heerfordt, sekretær
Mogens Lindhardtsen
Freddie Nøddekær
John Ehrbahn

4. Fordeling af tilsynsuger og fastlæggelse af dato for forårsklargøring
Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet Heerfordt færdiggør og rundsender.
Vi holder klargøringsdag i Skovvænget 12. maj kl. 10-12. Lisbet indkalder.

5.

Eventuelt
Asger Yding Nielsen har meddelt, at han gerne vil stoppe i Græsserlauget. Tak for mange års
indsats. Og mange tak til Mogens Lindhardtsen for hans indsats som formand.

Referent: Lisbet Heerfordt.

