Referat
Bestyrelsesmøde i Holme Å-dalens Afgræsningsforening
Dato:

Søndag d. 17. marts 2013 kl. 16.00

Sted:

Hos Egon Juhl, Holmeåvej 4, 7200 Grindsted.

Deltagere:

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

Fraværende: Ingen

Pkt. 1: Godkendelse af referat.
Beslutning: Referatet fra bestyrelsesmødet d. 10. marts 2013 er godkendt.
Pkt. 2: Synliggørelse af bestyrelsens arbejde.
Beslutning: Der var enighed om, at bestyrelsens arbejde skal synliggøres mest muligt.
Holme Å-dalens Afgræsningsforening skal oprettes på www.tofterup.dk, og referater
af bestyrelsesmøder og fra generalforsamlingen skal offentliggøres på siden. Lasse
tager kontakt til Mette fra Borgerforeningen for at sætte det i værk. Kan vi selv få
adgang til at lægge ting ud på hjemmesiden? eller hvem skal vi sendes vores ting til
for at det kan blive lagt op på siden? Osv.
Vi skal have et indlæg med når Borgerbladet udkommer. Vi skal bestræbe os på at
have et lille indlæg i ved hver udgivelse. Lasse finder deadlines frem.
Vi kan bruge Facebook til at gøre opmærksom på nyheder og andet i forhold til
græsningsforeningen.
Vi skal bruge det nye Starup-Tofterup logo på diverse dokumenter. Lasse snakker
med Mette fra borgerforningen om det.
Pkt. 3: Fortsætte arbejdet med at få afgræsset projektarealet.
Beslutning: Siden sidste møde er der blevet udarbejdet en beskrivelse af de aftalemodeller som
vi har drøftet i bestyrelsen. Beskrivelsen er sendt til Henning Sørensen fra JYSK
Landbrugsrådgivning sammen med Lodsejererklæringen, Udkast til græsningsaftale,
Foreningsvedtægter og Plejeplan.

Egon har holdt møde med Henning Sørensen og refererede: Henning gav udtryk for
at projektet var rigtig godt gennemarbejdet, og at det var lige til at gå til for
konsulenterne. Vi skal sørge for at vi fremadrettet bruger Holme Ådalensafgræsningsforening i dokumenter i stedet for som hidtil Grøn Eng Gruppen.
Henning Sørensen har videregivet sagen til den juridiske medarbejder i JYSK
Landbrugsrådgivning. Vi forventer at høre fra ham i starten af den kommende uge.
Egon holder kontakten til JYSK, og underretter resten af bestyrelsen, når der er nyt.
Pkt. 4: Overblik over lodsejere, dyreholdere og arealer.
Beslutning: Bjørn har snakket med Ehlers Jakobsen fra Næsbjerg om afgræsning af fenne 7 og 8
dvs. fra kirken til Puglundbroen. Den mulighed arbejder vi videre med. Bjørn har
fundet en (Vagn) som gerne vil være hyrde på de fenner.
Ole Haldager har dyr på fenne 5 og 6. Den aftale arbejder vi også videre med.
Egon, Lasse og Lars har dyr på fenne 3. Den arbejder vi også videre med.
Vi har p.t. ingen aftaler/tilkendegivelser om afgræsning af fenne 1,2 og 4. Fenne 1
ville være oplagt til, at bruge til fælles afgræsningsområde for græsningsforeningens
medlemmer som ønsker dyr på arealerne.
Der er flere lodsejere og andre lokale som har givet udtryk for, at de er interesserede
i at have dyr på arealerne i en eller anden form og omfang.
Der skal udarbejdes et kort, over de 8 fenner og et overblik over lodsejerne i de
enkelte fenner, til brug i det videre arbejde. Det skal fremgå hvor store arealerne er.
Lasse laver kortet i Arealinfo ud fra waypoints fra Google Earth, hvis det er muligt.
Lars sender log-in til Google Earth til Lasse.
Lars opdaterer lodsejerlisten (gerne med e-mails så vidt muligt).
Pkt. 5: Lodsejermøde
Beslutning: Det er besluttet, at afholde møde for lodsejere og dyreholdere tirsdag d. 26. marts kl.
19.00 i multihuset. Ove sørger for at booke multihuset. På mødet skal vi orientere
om, hvordan afgræsningen af arealerne kan/skal foregå. Vi skal eventuelt have en
konsulent med, hvis vi vurderer at det er nødvendigt for at informere fyldestgørende.
Det aftaler vi i den kommende uge, når vi har hørt fra JYSK Landbrugsrådgivning.
Egon ringer rundt til lodsejere og dyreholdere og informerer om det kommende
møde. Han oplyser at der kommer en skriftlig indkaldelse umiddelbart inden mødet.
Lasse orienterer Olav.

Bestyrelsen mødes 1 time inden lodsejermødet starter.
Lars snakker med borgerforeningen om beværtning til lodsejermøde og
bestyrelsesmøde.
Pkt. 6: Eventuelt
Beslutning:

Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling inden d. 1. maj 2013.
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i Multihuset. Ove
booker lokalet.
Indkaldelsen til generalforsamling skal offentliggøres senest to uger før
generalforsamlingen i borgerbladet og/eller på hjemmesiden. De som har
tilkendegivet at de ønsker at være medlem af foreningen inviteres.
Lars snakker med borgerforeningen om beværtning til lodsejermøde og
bestyrelsesmøde.

Pkt. 8: Næste møde:
Beslutning: Næste møde er tirsdag d. 26. marts kl. 18.00 i multihuset. Lige inden lodsejermødet.
Vi kan eventuelt mødes inden, hvis det viser sig, at der er brug for det.

