
Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug den 5. februar 2020 

 

Der var mødt 8 medlemmer af Græsserlauget.  

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

indkaldt.  

 

1. 

Årsberetning for året 2019. 

Formanden Lars Henning Nielsen uddybede den skriftlige årsberetning, der var rundsendt inden 

mødet. 

 

2. 

Planer for 2020 

Det bliver 17. sæson i Enghaven og 21. sæson i Skovvænget. 

 

Enghaven 

Lars havde inden mødet talt med Esben fra Østerled. De har været meget glade for hjælpen i år og 

vil meget gerne fortsætte på samme måde i 2020. Tilsynsplanen lægges, så den primært dækker den 

periode, hvor familierne på Østerled holder sommerferie. Østerled står for de uger, hvor der er 

huller i tilsynsplanen.  

 

Vi planlægger at holde et åbent-fold-arrangement, gerne når der er kommet lam, hvor Esben  

fortæller om deres produktion af grøntsager, frugt og bær, og fortælle om deres planer. 

Arrangementet vil blive annonceret ved mail til Græsserlauget, på DN Furesøs hjemmeside og på 

facebook.com under DN Furesø. 

 

Skovvænget 

Kommunen har overtaget Skolelandbrugets 3 kreaturer med henblik på, at de samme dyr skal 

græsse i Skovvænget hvert år. De går i øjeblikket på græs ved Kirke Værløse. Bjørn planlægger at 

starte sæsonen midt i maj i uge 20 og slutte midt i oktober i uge 42. 

Bjørn har været nede og se på en ny placering af vandvognen og vil lægge noget trædeunderlag ud 

foran vandtruget, så dyrene ikke skal stå i en mudderpøl, når de drikker. 

Kommunen planlægger at bekæmpe invasive pileurt i folden og overvejer, om det er muligt også at 

bekæmpe pileurt i området lige vest for folden, hvor der også er pileurt. Kommunen vil rydde nogle 

af de væltede asketræer inden for lågen, så der bliver flere passager til dyrene og fælde noget 

opvækst, så man kommer til at kunne se ud over græsningsfolden fra stien. 

John vil opsætte en ny kasse, som vi kan sætte informationsmateriale i. Lisbet sørger for foldere til 

kassen. Den gamle kasse bliver benyttet til vores logbog. Det er vigtigt, at vi fører logbogen hver 

dag, det vil sige, at når man har tilsynet, så skal man skrive i logbogen hver dag, at man har set til 

dyrene. 

Vi holder en arbejdsdag den 5. maj, hvor vi rydder op og gør folden klar til sæsonen. Der er ikke 

behov for rydning af pilebuske i år.  

Vi deltager i Høstmarkedet på Skolelandbruget den 16. august. Det er en god lejlighed til at hverve 

nye medlemmer. 

Susanne Lund Larsen, der havde hele 7 tilsynsuger i 2019, flytter midlertidigt til København, og 

kan ikke tilse dyrene i 2020. Det giver ekstra pres på at få tilsynskalenderen fyldt op. 

 

 



 

 

 

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 5. maj kl. 17-19. Lisbet indkalder. 

 

5. 

Eventuelt 

Ulla og Bent Hertz har meddelt, at de gerne vil stoppe i Græsserlauget. Tak for mange års indsats.  

 

Referent: Lisbet Heerfordt. 

 

 

 

 

 

 

 


