Referat
Bestyrelsesmøde i Holmeådalens Afgræsningsforening
Dato:

Søndag d. 10. marts 2012 kl. 16.00

Sted:

Hos Lars Lauritsen, Tingvejen 297, 7200 Grindsted.

Deltagere:

Lars Lauritsen, Egon Juhl, Bjørn Bjerre og Lasse Thomsen

Fraværende: Ove Lund Hansen

Pkt. 1: Konstituering af bestyrelsen med formand, næstformand, sekretær, kasserer og medlem.
Beslutning: Lasse Thomsen valgt til formand. Egon Juhl valgt til næstformand. Bjørn Bjerre valgt
til kasserer. Lars Lauridsen valgt til sekretær.

Pkt. 2: Evaluering af den stiftende generalforsamling.
Beslutning: Lars retter i ”udkast til vedtægter” så vedtægterne kommer til at stemme overens
med det som blev besluttet på den stiftende generalforsamling.

Pkt. 3: Fastsættelse af kontingent for græsningsforeningens medlemmer.
Beslutning: Ifølge foreningens vedtægter fastsættes kontingentets størrelse på
generalforsamlingen.

Pkt. 4: Gennemgang af vedtægter, udkast til græsningsaftale mv.
Beslutning: Ingen beslutning.

Pkt. 5: Status på Projekt Grøn Eng.
Beslutning: Der mangler at blive gravet jordledninger ned ved leddene, og der mangler
spændingsgivere. Ellers er hegnene klar til, at der kan komme dyr på græs.

Projekt gruppen og Græsningsforeningens bestyrelse er to forskellige enheder. Men
da personerne i de to grupper er sammenfaldende, undtaget Egon, kan møder i
projektgruppen holdes i forlængelse af bestyrelsesmøder i græsningsforeningen.

Pkt. 6: Igangsættelse af arbejdet med at få afgræsset projektarealet.
Beslutning: Lodsejere skal informeres senest d. 31. marts 2013 om hvilke retningslinjer der
vedtages for afgræsningen – helst før. Dette kan gøres ved at indkalde lodsejere til
informationsmøde, hvor der også er en konsulent med. Eller det kan gøres ved at
besøge hver enkelt lodsejer. Denne beslutning tages ved næste møde.
Der blev diskuteret fordele og ulemper ved følgende to modeller:
Model 1: Græsningsforeningen lejer arealerne af lodsejerne og giver derefter
græsningsretten til dyreholder.
Model 2: Dyreholder lejer jorden direkte af lodsejer og græsningsforeningen er
formidler.
De to modeller skal undersøges med hensyn til hvorvidt de er juridisk holdbare. Lasse
beskriver de to modeller med fordele og ulemper og sender dem til resten af
bestyrelsen. Egon tager kontakt til juridisk rådgiver når han har modtaget
beskrivelserne fra Lasse. Bjørn snakker med en bekendt som er konsulent.
Lars undersøger hvorvidt Projekt Grøn eng har forpligtet sig til at afgræsse
projektarealet i 5 år eller om der kun er krav om forberedelse til græsning.

Pkt. 7: Eventuelt.
Beslutning: Ingen punkter.

Pkt. 8: Næste møde:
Beslutning: Søndag d. 17. marts 2013 kl. 10.00 hos Egon.

