
 
 

 

Holme Ådalens Afgræsningsforening 

Referat 

Bestyrelsesmøde i Holme Å-dalens Afgræsningsforening  

Dato:  Tirsdag d. 2. april 2013 kl. 19.00  

Sted:  Hos Egon Juhl, Holmeåvej 4, 7200 Grindsted. 

Deltagere:  Lars Lauritsen, Egon Juhl, Bjørn Bjerre og Lasse Thomsen 

Fraværende:  Ove Lund 

 

Pkt. 1: Opsamling på lodsejermøde. 

Beslutning: 1) Lejeaftale: Lars retter i lejeaftalen så det fremgår at lodsejer har fortrinsret til 

afgræsning af egne arealer. Lodsejer kan altså ikke opsige lejeaftalen med 

græsningsforeningen, men lodsejer kan meddele græsningsforeningens bestyrelse, at 

han ønsker at sætte dyr på egne arealer. Det er så op til bestyrelsen, at opsige en 

eventuel græsningsaftale med dyreholder på de pågældende arealer, eller sørge for 

at lodsejerens dyr kan afgræsse arealet samtidig med en eventuel anden dyreholder. 

 Lars sender rettelsen rundt snarest muligt i morgen onsdag og når vi er enige om 

ordlyden printer Lasse den ud så vi har eksemplarer til at tage med rundt til 

lodsejerne. 

 2) Arealer med enkeltbetalingsrettigheder: Der er en og måske flere lodsejere som i 

dag får enkeltbetalingsstøtte på deres arealer, og det kan derfor blive nødvendigt at 

lave specialaftaler med disse lodsejere for, at de ikke skal miste deres støtte. Som 

udgangspunkt regner vi dog med at alle lodsejere vil underskrive den leje aftale som 

vi fremlagde på lodsejermødet. Hvis der er nogle som ikke vil indgå atalen på grund a 

enkeltbetalingsproblematikken, så tager vi den drøftelse ved næste møde. 

Pkt. 2: Planlægning af det videre arbejde med afgræsning af arealerne. 

Beslutning: 1) Lejeaftaler underskrives: Vi skal rundt til alle lodsejere og have underskrevet 

lejatalerne. Vi arbejder mod at alle har underskrevet aftalen senest søndag d. 7. april. 

Vi har fordelt lodsejerne imellem os på følgende måde. 

 Bjørn: Morten Mathiesen, Thue Thuesen, Alex Sørensen, Marinus van Beest, Henrik 

Sørensen samt Lykke og Torben Rosengreen Andersen. 
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 Egon: Jens Glistrup, Regin Jensen, Ernst Luttehede, Christian Nielsen, Birte Smidt, 

Mogens Svarrer, Lars Madsen 

 Lasse: Olav Thovtrup, Harehedegaard, Peter Daugaard 

 Lars: Varde Kommune 

 2) Oprette CVR og evt. CHR: Foreningen skal have eget CVR nummer, så vi kan søge 

MVJ støtte hjem. Lasse sørger for at oprette foreningen med CVR nummer og 

foreningens adresse følger formanden. 

 Vi havde en god diskussion om ansvarsplacering. Vi diskuterede hvorvidt foreningen i 

stedet skulle være et selskab, eller om foreningen skulle bruge borgerforeningens 

CVR nummer. Der er nogle fordele i at lave et selskab frem for at have en forening 

set i forhold til ansvar og hæftelse. Vi besluttede at vi indtil videre kører videre med 

foreningsmodellen, da det er den vi har fremlagt til lodsejermødet, og fordi vi ikke 

kan nå at ændre på det inden d. 23. april hvor fællesskemaet skal være indsendt. 

 3) Søge tilskud til arealer: Vi vil have Henning Sørensen til at udfylde fællesskemaet 

for os. Lasse kontakter Henning og aftaler dette med ham i denne uge. Vi kan dog 

ikke starte arbejdet før vi har underskrifter fra lodsejerne på lejeaftalen. 

 Samtidig aftales det at foreningen skal have sin egen konto hos JYSK 

Landbrugsrådgivning. 

 Vi skal bruge noget kortmateriale som Henning skal bruge i forbindelse med 

udarbejdningen af fællesskemaet. Lars ber Varde Kommune om at indtegne fennerne 

på kort. Som polygoner, så vi kan få arealangivelser også. 

 4) Kommunens vurdering af græsningstryk: Vi vil have Varde Kommune til at komme 

med en udtalelse om, at de vurderer at 1 storkreatur pr. hektar er tilstrækkeligt til at 

afgræsse arealerne. Vi fandt en række argumenter som Lars fremlægger for 

Kommunen. Vi skal have dem ud at kigge på arealerne snarest, da udtalelsen skal 

vedlægges fællesskemaet. Grunden til at vi ønsker en udtalelse som giver os til at gå 

ned på 1 storkreatur pr. hektar er, at det giver os bedre muligheder for at leve op til 

forpligtelserne i MVJ støtteordningen, som ellers siger 1,5 storkreatur pr. hektar. 

 5) Tilladelser til etablering af spang: På nogle af fennerne er der nogle større grøfter 

og vandløb, som afvander bagvedliggende arealer, eller som af andre grunde ikke må 

trædes ned af dyrene. Derfor bliver det nødvendigt at etablere spang/bro over disse. 

Lars nævner dette for kommunen, så de kan tage en relevant person med ud når de 

alligevel skal ud og kigge på arealerne. 



 
 

 

Holme Ådalens Afgræsningsforening 

 6) Aftaler med dyreholdere: Vi holder kontakten med Ole Haldager og Elers Jakobsen, 

som vi fortsat er interesserede i som dyreholdere. Vi indkalder dem til møde efter at 

vi har fået lodsejernes underskrifter, og når der er tid i kalenderen.  

 7) Kortmateriale: Lars sørger for kortmateriale igennem Varde Kommune. 

Pkt. 3: Økologiske arealer.    

Beslutning: Foreningen omlægger alle arealer til økologisk drift. Dette gøres i fællesskemaet 

2013. Vi kan derefter trække det tilbage, hvis der er store protester imod det på 

generalforsamlingen. Begrundelsen for at omlægge arealerne til økologisk drift er, at 

på den måde kan hele fenne 3 samt Olavs jord komme med i projektet på lige vilkår 

med alle andre. Økologiske dyr vil kunne afgræsse alle arealer. Konventionelle dyr 

kan afgræsse alle arealer i op til 180 dage om året. Der er kun praktiske begrundelser 

for at lægge arealerne om til økologi. Vi fremlægger denne beslutning ved 

generalforsamlingen. 

Pkt. 4: Generalforsamling. 

Beslutning: Vi holder fast i den fastsatte dato for generalforsamlingen. Lasse laver indkaldelse og 

sender den rundt til kommentering. Der skal indkaldes senest 2 uger inden 

afholdelse. 

 Vi annoncerer på borgerforeningens hjemmeside, på facebook, opslag i brugsen, e-

mails til lodsejere og dyreholdere, samt de som har tilkendegivet at de gerne vil være 

medlemmer. Vi annoncerer i Ansager Ugeavis, hvis Egon kan forhandle en fordelagtig 

pris hjem til os. 

 Alle som møder op melder sig ind i foreningen ved indgangen. De som har 

forhåndsindmeldt sig ved den stiftende generalforsamling for udleveret kvittering for 

indmeldelse og en stemmeseddel; de som ikke er forhåndsindmeldt får kun en 

kvittering, da de ifølge vedtægterne ikke har stemmeret før 4 uger efter indmelde. 

Pkt. 5: Evt. 

Beslutning:  Ide om at melde foreningen ind i Naturkvæg. 

Pkt. 6: Tid og sted for næste møde. 

Beslutning: Vi arbejder tæt sammen i den kommende tid med e-mail og telefon. Vi holder et 

møde når behovet er der. Sandsynligvis indenfor 2 uger. 


