
 
 

 

Holme Ådalens Afgræsningsforening 

Referat 

Bestyrelsesmøde i Holme Å-dalens Afgræsningsforening  

Dato:  Mandag d. 24. april 2013 kl. 19.00  

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

Deltagere:  Egon Juhl, Bjørn Bjerre, Ove Lund og Lasse Thomsen 

Fraværende:  Lars Lauritsen 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat. 

Beslutning: Ingen kommentarer - referat godkendt. 

Pkt. 2: Status – lejeaftaler, samarbejdsaftaler og dyreholdere. 

Beslutning: Lejeaftaler og Samarbejdsaftaler: Vi har aftaler fra alle lodsejere undtagen 

Harehedegaard. Lasse får fat i Harehedegaard og prøver at få underskriften inden 

generalforsamlingen. 

 Dyreholdere: Bjørn snakker med Ehlers og får eventuelt en græsningsaftale inden 

generalforsamlingen, da ehlers gerne vil have dyr på græs inden 1. maj. 

 Lars har fortsat kontakten til Hejnsvig og Ole Haldager. Ole ønsker kun at have tre dyr 

gående på arealerne. Hejnsvig ønsker at sætte dyr i samme fenne som Ole og 

eventuelt andre steder hvis der viser sig et behov. 

Pkt. 3: Status MVJ-tilskud.  

Beslutning:  Der er cirka 27 ha som foreningen søger tilskud på. Herfra skal trækkes det som skal 

tegnes fra pga. pil. Derudover kommer der tilskudsindtægter fra Alex Sørensen, Lasse 

og Egon. Torben Andersen som også har en specialaftale søger tilsyneladende ikke 

MVJ tilskud på sine arealer. Et godt gæt vil være at foreningen får tilskud fra cirka 20 

ha. 

 Aftalen med Henning Sørensen er at vi i første omgang søger groft på alle arealerne. 

Efterfølgende fintegner vi. Lasse gør muligvis dette. 
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Pkt. 4: Økonomi/budget 

Beslutning: Vi diskuterede budget udfra det fremsendte forslag. Vi besluttede at sætte følgende 

ekstra poster på budgettet: 

- Diverse: 2000 kr 

- Forsikring: 2500 kr (ændret fra 8000) 

- Porto, papir, print etc: 1000 kr 

- Vedligehold af hegn: ?? 

Følgende punkter fjernes fra budgettet: 

- Afbetaling til borgerforening. 

- Renter. 

Vi laver et budget som viser både 2013 og 2014. Lasse laver ovenstående rettelser og 

sender rundt. 

Pkt. 5: Generalforsamling. 

Beslutning: Vi holder generalforsamlingen som aftalt på sidste møde. 

 Lars tager velkomsten. 

 Ove er ordstyrer. 

 Lasse tager formandens beretning. 

 Bjørn tager budget. 

 Egon og en mere sidder ved døren og sørger for at folk bliver noteret som 

medlemmer, og deler stemmesedler ud til de stemmeberettigede.  

 Egon snakker med Mette og spørger om hun vil være referent. 

 Alle nuværende medlemmer afbestyrelsen er glade for at være en del af bestyrelsen 

og vil gerne fortsætte. Vi besluttede at Egon og Ove går på valg da der skal 2 

bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Genvalg kan foreslås. 

 Vi mødes klokken 18.00 i multihuset så vi kan nå at gøre lidt klar. Lasse snakker med 

Ruth om forplejning og åbning af dør. 
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Pkt. 6: Evaluering af bestyrelsesarbejdet. 

Beslutning: Punktet blev ikke diskuteret som et selvstændigt punkt, men der blev i forrige punkt 

givet udtryk for en generel tilfredshed med bestyrelsesarbejdet, og stemningen var 

også god på dette møde ;-) 

Pkt. 7: Eventuelt. 

Beslutning: Gælder et medlemskab for en person eller en husstand? Vi besluttede at et 

medlemskab gælder for en husstand/postadresse. 

 Vi skal have en forsikringsmand ud for at vurdere bestyrelsens behov for at være 

forsikret. 

 Vi skal have valgt bank da vi som forening skal have en NEM-konto. Vi snakkede om 

flere muligheder og Sydbank, Andelskassen og Merkurbank blev foreslået. Ingen 

beslutning truffet. 

Pkt. 8: Tid og sted for næste møde. 

Beslutning: Vi aftalte ikke noget møde.  


