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1. Niels Anton blev valgt til dirigent og Karen Nørholm til referent. 

2. Lars Sloth fremlagde bestyrelsens beretning, der blev godkendt. 

Der blev spurgt, om de 10.000 kr. fra Kommunen, som vi ikke længere får til naturpleje, var 

permanent. År tilbage havde foreningen underskud. Dengang blev der lavet en aftale med 

kommunen om frivillig naturpleje af Heden, hvor foreningen til gengæld fik 10.000 kr. Vi 

har ikke fået at vide, at det er permanent. 

 

3. Lene Udbye fremlagde regnskabet, der blev godkendt.  

4. Ingen indkomne forslag. 

5. Kontingentet er fortsat 150 kr. pr. år. 

Lene Udbye fremlagde budget, der blev godkendt. 

 

6. Reglerne for salg af lammekød er uændrede. Når efterspørgslen er større end det, der bliver 

produceret, fordeles de hele og halve lam efter hvor mange andele man har. 

Produktionen af lammekød har de sidste år været stigende i forhold til efterspørgslen, derfor 

har vi omsat lam til hakket kød, lammekøller og ryg. 

Priserne på lammekød blev fastsat på sidste bestyrelsesmøde. Den eneste stigning var på 

lammekøller, med 50 kr. pr kg. Da Grenaa Slagtehus ophører med at slagte dyr, skal vi have 

en ny slagter. Når vi ved hvem det bliver, skal bestyrelsen på førstkommende møde se på 

udgifter til slagtning og produktion af pølser og der ud fra fastsætte kg. prisen på 

lammeprodukterne. 

 

7. På valg var Lene Udbye og Karen Nørholm, der begge blev genvalgt. Marianne Friis 

ønskede ikke genvalg, Tage skifter blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

8. Som suppleant blev Anne Lise Jensen og Knud Jørgensen valgt. 

 

9. Som revisor blev Vagn Rhode genvalgt. 

 

10. Vibeke Rasmussen og Anna Lund trådte ud af aktivitetsgruppen. Som nyt medlem blev 

Karen Margrethe Madsen valgt. 

Vibeke og Anna må gerne kontaktes i forhold til praktiske ting.  

Det er også muligt for aktivitetsudvalget at forhøre medlemmerne om de evt. kan bage eller 

løse andre specifikke opgaver til deres arrangementer. 

 

Dyreholdet efterlyser flere til at tage del i arbejdet. 

 

Bente Myrhøj må gerne kontaktes, hvis der er enkelte opgaver der skal løses. 



Karen Nørholm er trådt ud af PR udvalget. Der efterlyses nye medlemmer til udvalget. 

Arbejdsopgaverne består af kontakt til sponsorer. Indtil videre tager Vagn Rhode sig af det. 

Der er opfølgning af hjemmeside, som Tage Skifter tager sig af. Brochure tager Poul Bjarne 

og Karen sig fortsat af.  

Foreningen mangler en, der vil sørge for kontakt til pressen, byde nye medlemmer 

velkommen i foreningen og evt. ansøge fonde om penge. 

 

11. Der er stadig lammeskind, som ikke er solgt. Spørgsmålet er, om markedet hos 

medlemmerne er mættet eller skindene er for dyre. Der var forslag, om det ikke var bedre at 

sætte prisen ned, selv om fortjenesten ikke blev så stor. Der er enighed om, at vi holder en 

pause med at få lavet lammeskind. Om et år eller to kan vi lave en forespørgsel blandt 

medlemmerne, om interessen for lammeskind. 

 

Der har været forespørgsel på lammekæber og -tunger. Det var ikke noget Grenaa Slagtehus 

ville påtage sig at lave. Vi vil forhøre hos den nye slagter, om det er muligt. 

 

Sidste sommer gik fårene hos Henrik Mikkelsen, der blev spurgt om det også var muligt 

igen i år. Lars vil forhøre, om det er muligt. 

 

 

Niels Anton sluttede generalforsamlingen med at takkede for god ro og orden. 

 

 

Referent  

Karen Nørholm 

 

 

Årsberetning 2018 

Fuglsang Hedes Græsningslaug. 

Lad os slå fast med det samme:  

År 2018 var, set fra et dyrepasser synspunkt, et forfærdeligt år. 

Foderet slap hurtigt op på heden p.g.a. tørke og varme, så vi i hast måtte finde et nyt 

afgræsningssted for vores fåreflok. 

Med god hjælp fra Poul Otto lykkedes det at finde en fin bakke med tilhørende eng i Fladstrup, men 

også her slap græsset hurtigt op. Der kom jo ikke en dråbe vand i månedsvis. 

Så stod den ellers på fast fodermester arbejde indtil der igen kom nedbør i august måned. Ikke nok 

med at det var hårdt at fodre og vande dyrene, så viste det sig desværre også, at der gik nogle dyr til 

i varmen. Det har naturligvis også været dyrt for foreningen, at købe foder i stedet for at lade dyrene 

spise gratis hede-græs. Mere herom senere under økonomi. 

Der blev også flyttet meget mere rundt med fårene i 2018 end vi plejer. I Fladstrup fik vi lov til 

også at afgræsse Poul Ottos eng, og da vi kom hen på sensommeren flyttede vi igen fårene ud på 

heden, hvor der var kommet tilstrækkeligt græs efter augustnedbøren. Lammene blev på Henriks 

bakke med tilhørende eng. 

År 2018 vil blive et år, vi sent vil glemme. 

Status på dyreflokken marts 2019: 

Vi har 28 moderfår, 1 vædder og 9 gimmerlam og 3 beder. Vædderen er nyindkøbt og kan også 

benyttes i 2019.  

Salg af lam mv.: 

Vi havde efter læmmesæsonen 54 lam, så der er vist slagtet 42 lam. Allerede her må vi indrømme, 

at vores ellers fine lammestørrelse fra de foregående år i 2018 ikke kunne fastholdes. Vi endte med 

nogle ret små lam, og det skyldes jo, som nævnt, den katastrofale mangel på græs i vækstsæsonen. 

Man kan simpelthen ikke fodre sig til store lam. De kræver saftigt græs! 

Igen i 2018 blev de sidste svært afsættelige lam lavet til fars (hakket kød), ryg og køller. Det er der 

altid god efterspørgsel på, så sådan bliver det også fremadrettet. 



Vædderlammene blev igen i 2018 kastrerede, så vi havde gimmerlam og beder. På den måde kan 

alle lammene gå samme sted. Det er en stor hjælp for dyrepasserne og også rart for lammene. Der er 

færre slåskampe, når der ingen vædderlam er. 

Vi fik i 2018 lavet en del grillpølser, men da der p.g.a. varmen og tørken var forbud mod åben ild, 

herunder grill, kunne vi ikke holde den sædvanlige grillsammenkomst ved skovsøen. 

Det er der taget hånd om i 2019, idet vi har gemt grillpølser i fryseren, så der kan blive et grill-

arrangement i foråret 2019. Vi satser på, at vejret i 2019 er med os, så der kan grilles. 

For ganske nylig fik vi at vide, at Grenaa slagtehus IKKE længere slagter dyr, og altså heller ikke 

vore lam og får. 

Det betyder nok, at vi skal køre dyrene til Allingåbro for at få slagtet. Vi vil i bestyrelsen arbejde 

for en god måde, at få fordelt de slagtede kroppe. Lige nu er den del uafsluttet, men vi vil 

selvfølgelig forsøge at gøre det så nemt som muligt for medlemmerne. 

Afgræsning af Fuglsang Hede: 

Vi fik lavet en ny græsningsaftale med Norddjurs Kommune i 2018. 

Ifølge denne nye aftale, afgræsser vore får hovedsagelig den sydligste fold.  

Desværre har det vist sig problematisk at holde strøm på hegnet. 

Den fine solcelledrevne strømgiver blev igen i 2018 stjålet, både hos os og fra nabofolden. 

Vi satte så en batteridrevet strømforsyning op, men den blev også udsat for hærværk og stjålet. 

Vi står derfor i 2019 med et problem: Hvordan sikrer vi os strøm på hegnet? 

Det vil vi prøve at finde en smart løsning på sammen med Norddjurs Kommune, men under alle 

omstændigheder er det kommunen, der skal sørge for strøm på hegnet. 

Normalt udfører Græsningslauget (læs: dyrepasser gruppen) naturpleje på heden for Norddjurs 

Kommune. Men, som I nok har hørt, fattes kommunen penge, og vores naturpasserpenge blev i 

2018 sparet væk. 

Det er vi naturligvis kede af, og vi har derfor skarpt fokus på vore sponsorer, så vi også fremover 

kan have en stabil økonomi i foreningen. 

Foreningens jubilæum. 

I 2018 havde foreningen 10 års jubilæum.  

Der var planlagt et grillarrangement ved skovsøen (blev desværre aflyst) og en jubilæums 

fællesspisning i Naturskolen. 

Til fællesspisningen var inviteret nogle æresgæster: 

Poul Otto og Jette samt vor redningsmand under tørken: Henrik Mikkelsen og frue. 

Fællesspisningen blev – som sædvanlig – en kæmpe succes. Der var en overdådighed af mad og et 

formidabelt kagebord. 

Mange tak til aktivitetsudvalget for det store og meget vellykkede arbejde. 

 Desværre stopper Vibeke og Anne i aktivitetsudvalget. Det er ærgerligt, for Vibeke har været en 

foregangskvinde i opfindsomhed når det gælder opskrifter på lammeretter, kagebagning mv. og 

Anne har været vores faste kontakt til naturskolen. Faktisk har Anne forhandlet en særpris for vores 

arrangementer. Vi siger tak for mange gode år (og fællesmiddage) og håber nye kræfter vil melde 

sig til aktivitetsudvalget. 

Foreningens økonomi. 

Som nævnt tidligere i denne årsberetning, blev 2018 et slemt år. Vi købte foder, som aldrig før, og 

fik til gengæld meget små lam. Med større udgifter og færre indtægter må det jo ende galt. 

Resultatet for året blev derfor negativt, men heldigvis har vi penge i kassen, så vi ikke gik fallit. Det 

kan kassereren forklare meget mere om under punktet regnskab. 

Vi håber stærkt på et normalår i 2019. 

Garvning af skind. 

I 2018 fik vi garvet mange skind, og ikke solgt helt så mange. Vi har derfor stadig et skindlager og 

har ikke sendt helt så mange skind til garvning i 2019. Vi må se, hvordan efterspørgslen udvikler 

sig, for det tjener intet formål at producere skind til lager. 

Hjemmesiden og folderne: 

Foreningen har en flot hjemmeside, der hele tiden har været sponseret af Sea-Band. Husk jævnligt 

at tjekke hjemmesiden for nyheder. Der lægges året igennem små videoer op af lamme- og 

fåreliv. De aktuelle sponsorer vil komme til at fremgå af hjemmesiden: www.fuglsanghede.dk. 

Det er Tage Skifter, der passer hjemmesiden, så stor tak til Tage for det fine arbejde. 

http://www.fuglsanghede.dk/


Vi har også en folder, der har været sponseret af Sea-Band. 

Også folderen vil have henvisning til vore sponsorer. 

Folderne vil kunne findes på heden, på biblioteket og på turistkontoret. 

Bestyrelsens fremtidsvisioner: 

Bestyrelsen mener faktisk vi har en velfungerende forening!! 

Vi synes også foreningsaktiviteterne fungerer fint. Tak til udvalgene for det!! 

Dyregruppen regner med at fortsætte med at bede (mon dette verbum er med i sidste revision af 

ordbogen) vædderlammene og vil samarbejde med Norddjurs Kommune om at finde en smart 

måde, at holde strøm på hegnet. 

Bestyrelsen vil arbejde med at fastholde sponsorer, da det også er en del af synligheden. 

Vi har, som nævnt, allerede grillpølserne på plads til en grillsammenkomst ved skovsøen. 

Igen i det kommende år vil der være behov for praktisk hjælp: 
Efter at dagsordenen er overstået, vil der være mulighed for at melde sig til jobs hos 

sekretæren. 

Arbejdsopgaver i foreningen: 

Der er en bestyrelse, som laver almindeligt bestyrelsesarbejde. Vi holder et par møder om året. Stil 

op, evt. som suppleant, og vær med til at tegne retningen for foreningens arbejde. 

Vi har en velfungerende dyrepassergruppe. Nye medlemmer er meget velkomne. Vi kan altid 

bruge et par stykker.  

Man kan fint melde sig til nogle bestemte afgrænsede arbejdsopgaver. Der er masser af arbejde, der 

ikke kræver rå muskelkraft. 

Det job, der tidsmæssigt fylder mest, nemlig tilsyn med dyrene i sommerhalvåret, er ikke særlig 

vanskeligt. Man tilser dagligt dyrene i en uge og vander. Vi kan lokke med julefrokost for de aktive 

dyrepassere og måske også med en sommer grillsammenkomst. 

Vi har også et PR-udvalg, som Karen har været drivkraft i. Karen stopper desværre nu, så vi 

mangler en person med flair for PR. Vi siger mange tak for god indsats fra Karens side. 

Som tidligere nævnt har vi også et stort og velfungerende aktivitetsudvalg, der står for foreningens 

fællesarrangementer. Der er også plads til nye kræfter. 

På bestyrelsens vegne: Lars. 

 


