
Referat fra græsserlaugets generalforsamling 

Referat af generalforsamling i Græsserlauget den 9. marts 2017 

  

Der var mødt 8 medlemmer af græsserlauget. 

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

  

1. 

Årsberetning for året 2016 

Formanden aflagde årsberetningen. Årsberetningen blev godkendt og vedlægges. 

  

2. 

Planer for 2017 

Det bliver i år 18. sæson i Skovvænget og 13. sæson i Enghaven. 

Der er et stabilt medlemstal i græsserlauget, men vi kan godt bruge et par medlemmer mere, for at få dækket 

alle tilsynsuger. 

Igen i år leverer kommunen får, Mogens Hansen leverer Angus kvæg til Enghaven og Skolelandbruget leverer 3 

Dexter kalve til græsning i Skovvænget i skolernes sommerferie. 

Vi overvejer et åbent arrangement i Enghaven, fx på De Vilde Blomsters dag den 18. juni. 

Vi deltager i Skolelandbrugets høstmarked den 20. august. 

Mogens søger Furesø Kommunes miljøinitiativpulje om tilskud til etablering af vand til dyrene i Skovvænget. 

Vi håber meget, at vi kan få dyrene på så tidligt som muligt. 

Det ville være dejligt, hvis vi kunne få kommunen til at bekæmpe Kæmpe-Pileurt i Skovvænget i området lige 

uden for folden. 

  

3. 

Valg til bestyrelsen 

Helle Hegner havde ønsket at trække sig fra 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 

Kalenderen løber fra midt i maj. 

Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet Heerfordt færdiggør og rundsender. 

Vi holder klargøringsdag i Enghaven onsdag den 26. april med start kl. 16. Helle og Michael kommer med deres 

grill, så vi kan spise. Nærmere senere. 

Vi holder klargøringsdag i Skovvænget lørdag den 29. april kl. 10-13. 

Mogens rundsender indkaldelse til klargøringsdagene. 

  

5. 

Eventuelt 

Mogens takkede Helle Hegner mange gange for arbejdet i bestyrelsen. Det kommer vi til at savne. Men 

heldigvis fortsætter både Helle og Michael med arbejdet i øvrigt. 

  

Lisbet orienterede om projektet: Hjælp bøgen på vej i områderne uden om folden i Skovvænget. 

  

Referent: Lisbet Heerfordt. 

 


