Referat af generalforsamling i Furesø Græsserlaug, mandag den 21. marts 2022
Der var mødt 6 medlemmer.
1. Valg af dirigent.
Lars Henning Nielsen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var indkaldt med de
pligtige 14 dages varsel, og de fremmødte godkendte, at generalforsamlingen på grund af
Corona-situationen kom til at overskride den vedtægtsbestemte dato, som var den 15. marts.
2. Årsberetning for året 2021.
Lars Henning Nielsen fremlagde som formand beretning for 2021. I 2021 kom dyrene til
Skovvænget midt i maj og var hos os i 22 uger. Det var en lang sæson, hvor arbejdet blev
delt mellem 18 hyrder. Årets tilsyn forløb uden problemer. Det mest dramatiske var, da et
stort dødt asketræ væltede ned over hegnet og ind i folden, mens en af vores nye hyrder
netop var ved at gå ind i folden. Der var rigeligt med mad til de 3 kreaturer, som heller ikke i
år kom i bund med den grove starvegetation. Desværre blev vores moderko Gaio halt, og
dyrene blev derfor taget hjem et par uger før planlagt. Da hun ikke kom sig, blev hun slagtet
i efteråret. I Enghaven stod vi for tilsynet med kreaturer og geder i 5 uger.
3. Planer for 2022, herunder drøftelse af om/hvordan vi fortsat kan opretholde vores tilsyn i
Enghaven.
Lars har aftalt med Bjørn fra kommunen, at sæsonen i Skovvænget starter midt i maj og
fortsætter til midt i oktober. Kommunen kommer med de to stude, som vi har haft de sidste
år. På sigt vil vi evt. gerne have lidt flere dyr end to, og måske så i en lidt kortere periode.
Lars har gået hegnet igennem og bedt kommunen udbedre enkelte ting, og foreslået
fældning af en enkelt tilbageværende død ask, der hælder ud over hegnet. Vi holder fast i, at
der skal føres logbog ved alle tilsyn. Det er vigtigt for os at have dokumentation for, at vi
tilser dyrene dagligt. Vi holder ikke nogen forårsklargøring i år. Der er stadig problemer
med, at dyrene ikke går helt nok til kær-staren. Det blev derfor aftalt, at vi i uge 29
arrangerer et høslæt. Det er nødvendigt, at vi i 2022 får styr på, at der altid er strøm på
hegnet, og at solcellebatteriet bliver koblet til. Det var et problem sidste år. Lars foreslår, at
vi dropper at have strøm på den nederste tråd. Susanne kontakter Frank. Vi reviderer ved
sæsonstart den udførlige brugsanvisning. Vi har plads til nye medlemmer. Nye hyrder skal
have en rundvisning, inden de starter. Susanne sørger for nye skilte, og John sørger for en ny
kasse til logbogen.
I Enghaven har vi i 2021 dækket tilsynet i fem uger. Esben er meget glad for at få hjælp med
tilsyn et par uger i skoleferien, men omvendt er der altid nogen på gården, også når familien
er på ferie. Vi indskrænker i 2022 til kun at hjælpe med tilsyn i familiens ferie. Vi deltager
ikke med en bod på Skolelandbrugets Høstmarked den 21. august i år.
4. Valg af bestyrelse.
Lars havde på forhånd meddelt, at han ikke modtog valg som formand, men modtog valg til
bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev valgt:
Susanne Lund-Larsen, formand
Henrik Tyle, næstformand
Lisbet Heerfordt, sekretær
Mogens Lindhardtsen

Lars Henning Nielsen
John Ehrbahn
Freddie Nøddekær
5. Fordeling af tilsynsuger, fastlæggelse af dato for forårsklargøring mv.
Tilsynsugerne blev foreløbig fordelt. Lisbet færdiggør og rundsender.
6. Evt.
Forslag om at søge om tilskud til at etablere en værkstøjskasse eller et lille skur til at
opbevare leer blev diskuteret. Vi besluttede ikke at søge, men fortsat benytte os af mulighed
for at have leer i skur hos næstformanden.
Referat, adresselister og tilsynskalender udsendes til alle efter generalforsamlingen.

Referent: Lisbet Heerfordt

