Holme Ådalens Afgræsningsforening

Referat
Bestyrelsesmøde i Holme Å-dalens Afgræsningsforening
Dato:

Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00

Sted:

Hos Bjørn Bjerre, Smedegade, Tofterup, 7200 Grindsted.

Deltagere:

Lars Lauritsen, Egon Juhl, Bjørn Bjerre, Ove Lund og Lasse Thomsen

Fraværende:

Pkt. 1: Godkendelse af referat.
Beslutning: Referat godkendt.
Pkt. 2: Indkaldelse til generalforsamling.
Beslutning: 1) Indkaldelse til generalforsamling.
Lasse sørger for at indkaldelsen kommer i Ansager Ugeavis i den kommende uge,
printer opslag ud til at hænge op i brugsen, lægger indkaldelsen op på hjemmesiden.
Lars sender indkaldelsen ud til lodsejere.
2) Afholdelse af generalforsamling.
Lars indleder generalforsamlingen.
Ove er ordstyrer til generalforsamlingen.
Lasse tager bestyrelsens beretning.
Vi diskuterede kontingentets størrelse, hvad kontingentpengene skal bruges til og
hvad medlemmerne får ud af at være medlem af foreningen.
Vi besluttede at bestyrelsens forslag lyder på 150 kr årligt i kontingent.
Der var enighed om at kontingent pengene skulle gå til sociale formål,
arrangementer og lign i foreningens regi. Men der er også løbende driftsudgifter i
foreningen som kontingentpengene også kan gå til, hvis ikke MVJ støtten rækker.
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Vi snakkede om at foreningens medlemmer får fortrinsret til at købe kød igennem
foreningen, at medlemmer kan deltage i arrangementer i foreningens regi, kan have
deres egne dyr på græs og selvfølgelig støtter projektet med at få græsset engene
ned.
Vi skal have undersøgt det juridiske i en frivillig forening, så vi er forberedt på
spørgsmålet til generalforsamlingen. Hvem har ansvar og hvem hæfter? Lars snakker
med en jurist. Lasse undersøger via nettet etc.
Bestyrelsens beretning skal indeholde: den valgte model med lejeaftale og
græsningsaftale, dyreholdere, økologisituationen, samarbejde med borgerforening,
Varde Kommune, Jysk Landbrugsrådgivning, generelt om vores arbejde indtil nu osv.
Under punktet Foreningens udvikling - åben debat kan bestyrelsen lægge op til
diskussion af et Holme Å Kød brand og en diskussion af medlemmernes mulighed for
at have dyr på græs.
Bjørn laver budget. Lasse finder de tal frem vi har og sender dem til Bjørn.
Lasse laver powerpoint til aftenen.
Pkt. 3: Opsamling på lodsejerbesøg/lejeaftaler.
Beslutning: Vi har været i kontakt med alle lodsejere, og langt de fleste har skrevet under på
lejeaftalen, mens resten har tilkendegivet at de vil gøre det. Så det er rigtig godt gået,
og dejligt med positivt samarbejde omkring foreningen.
Rosengreen har ikke skrevet under endnu. Bjørn følger op på det.
Lars Madsen har ikke underskrevet endnu, da han skal have afklaret med sin
konsulent. Egon følger op på det.
Ernst Luttighede søger enkeltbetaling på et lille stykke inde i hegningen, men det
tager ud fra i år.
Jens Glistrup har købt jord af Morten Mathiesen.
Birte Smidt har noget høj jord som de ønsker hegnet med i projektarealet.
Faldhøje ha solgt sit engstykke til Olav. Lasse får underskrifter fra Olav, som har
tilkendegivet at han vil skrive under.
Alex søger enkeltbetaling mm. på arealerne, men han har underskrevet lejeaftalen.
Lasse snakker med Alex for afklaring.
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Kristian Lund og Ernst Schrøder har ikke skrevet under på aftalen, da der skal være en
specialaftale fordi fenne 3 er økologisk.
Pkt. 4: Økologiske arealer/økologi i foreningen.
Beslutning: Beslutningen om at gøre hele projektarealet økologisk trækkes tilbage. Foreningens
arealer skal fortsat være konventionelle. Dette skyldes at vi er bange for at blive
fanget i nogle komplicerede regler mm.
Derfor skal der laves en særaftale i fenne 3.
Pkt. 5: Græsningsaftalen.
Beslutning:

Der skal tilføjes et nyt punkt i græsningsaftalen som forpligter dyreholder til løbende
at underrette bestyrelsen om hvilke dyr (numre) der går på arealerne.
Derudover nogle mindre rettelser i det eksisterende.
Lasse laver rettelserne og sender græsningsaftalen rundt til gennemsyn.

Pkt. 6: Samarbejde med dyreholdere fremadrettet.
Beslutning: Lars har modtaget kortmateriale fra Varde Kommune med arealangivelser.
Fennernes størrelser:
Fenne 1: 3 ha.
Fenne 2: 8,7 ha.
Fenne 3: 6,8 ha.
Fenne 4: 5,8 ha.
Fenne 5: 6,9 ha.
Fenne 6: 4,4 ha.
Fenne 7: 6,1 ha.
Fenne 8: 4,9 ha.
I alt: 46,6 ha.
Potentielle dyreholdere: Ehlers Jakobsen, Ole Haldager, Gørding, Hejnsvig, Lasse, Lars
og Egon. Derudover er der flere lodsejere og andre lokale som har givet udtryk for at
de er interesserede.
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Vi diskuterede hvordan vi skulle vælge imellem dyreholderne. Vi vil helst have lokale
dyreholdere. Og vi starter med et lavt græsningstryk dvs. cirka 1 storkreatur pr. ha.,
og så kan vi altid gå højere op hvis det viser sig at det er nødvendigt.
Lars og Bjørn tilkendegiver overfor Ole Haldager og Ehlers Jakobsen at vi ønsker dem
som dyreholdere på fennerne 5, 6, 7 og 8. Vi indgår først aftaler efter
generalforsamlingen, så vi har et overblik over om der er lodsejere eller andre som
gerne vil sætte dyr på i år.
Vi kan ikke endnu sige om vi er interesserede i at Hejnsvig skal have dyr på.
Lasse, Egon og Lars afgræsser fortsat fenne 3.
Pkt. 7: Eventuelt.
Beslutning: Vi skal have lavet en ansøgning om af lave spang over små bække og grøfter. Egon,
Bjørn og Lasse ser på arealerne og udpeger hvor der er brug for spang.
Der var forslag om at de eventuelt kan bygges af tykke egestammer som lægges over
grøften og dækkes med jord.
Vi skal huske at tage billeder af arealerne når vi kommer rundt så vi har
dokumentation.
Der var forslag om at finde en studerende evt. PHD som vil følge områdets udvikling.
Pkt. 8: Tid og sted for næste møde.
Beslutning: Vi aftalte ikke noget møde. Vi må se om der er behov for at mødes inden
generalforsamlingen.

