
Årsberetning 2020 for Fuglsang Hedes Græsningslaug.

Corona:

Hvem skulle tro, at et lille virus skulle vise sig at komme l at bestemme ret meget for vores 
foreningsliv.

Men det gjorde det. 

Der blev hverken generalforsamling eller fællesspisning, selvom vi endda havde reserveret et 
større sted med mulighed for god afstand mellem medlemmerne l fællesspisningen. Men 
forsamlingsforbud slog alt l pause.

Vejret drillede også – nærmest som sædvanligt- med for lidt forårsregn med lhørende ringe 
græsvækst på heden.

Så vi var helt henne i juni, før får og lam kom på heden. I mellem den havde de været på græs i 
Fladstrup, hvor vi har fået et godt samarbejde med en nabo-gårdmand l Poul O o. Det er sådan 
set en god start for dyrene at spise grønt enggræs, før de skal ud og gnave i de mere tørre vækster
på heden, men også lidt bøvlet for dyrepassergruppen.

Foreningens sociale liv.

Det har været rig g træls, at vi ikke kunne mødes som vi plejer. Det er svært at holde liv i en 
forening, når man kun kan sende skrivelser ud.

Det skal bestyrelsen være de første l at beklage.

Vi fik heller ikke holdt generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer eller godkendt 
regnskab, så vi håber på mere normale lstande her i 2021. 

Salg af lam mv.

Det gik heldigvis normalt på salgsfronten. Alle lam af passende størrelse blev slagtet ude hos 
slagter Kruse i Tved. Han er nem at samarbejde med, så det har været et godt by e. Som 
sædvanligt blev der l sidst muligt at købe lammekøller og lammerygge, samt hakket kød. 

Som I måske bemærkede, havde vi sænket salgsprisen på lammekød dras sk fra 80 kr. pr. kg. l 70
kr. pr. kg. Årsagen l de e prisdrop er, at vores kasse er velpolstret, så vi godt kan kalkulere med 
et beskedent underskud på dri en. Det regner vi med at gentage i år (2021)

Der blev igen saltet lammeskind, som nu er sendt l Sverige l garvning. Slagter Kruse saltede 
lammeskindene e er slagtning, så vi kunne hente dem i forbindelse med a entning af 
lammekødet. Det har fungeret fint, så vi ser frem l nye lammeskind engang ved sommer d.

Foreningsliv.



Vi ser frem l igen at kunne invitere l et grillarrangement ved skovsøen (Vi har sikret en del 
grillpølser l en forårssammenkomst ved skovsøen, hvis det ellers bliver lladt! ).

Vi regner også med at skulle genoptage lammespisning. Hvornår og hvor det løber af stablen er 
endnu uvist.

E er at beretningen er blevet drø et, vil der være mulighed for at melde sig l diverse udvalg. 
Nogle af jer trænger måske l nye udfordringer, så meld jer hos sekretæren!!

Dyrene.

Vi har ikke helt så mange dyr, som for nogle år siden. Årsagen er, at vi mener den årlige 
lammeproduk on så passer bedre l e erspørgslen. Jeres anparter er IKKE i fare, da vi økonomisk 
er velpolstrede. Vi fornyr fårebestanden som vi hele den har gjort, så den er en blanding af 
erfarne mødre og helt nye mødre. 

Vi kastrerer stadig vædderlammene, så de ikke er så stridslystne. Det giver færre skader på dyrene
og det betyder også, at gimmerlam og beder kan græsse sammen uden problemer.

På bestyrelsens vegne

Lars



Kære medlemmer.

I forbindelse med fællesspisningen d. 11.11.2021 holder vi en kort generalforsamling
e er spisningen.

Man er naturligvis velkommen l at smu e, hvis det ikke har nogen interesse, men 
pgs. Covid 19 situa onen, har det ikke været muligt at a olde ordinær GF.

Bestyrelsens beretning vil være meget kor a et, og den vedhæ es også denne 
mail.

De vig gste punkter vil være

Godkendelse af regnskabet

Valg af medlemmer l diverse poster.

Den formelle dagsorden ser sådan ud:

• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf
• Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
• Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
• Beslutning om regler for fordeling af produceret lammekød
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 suppleanter for et år ad gangen
• Valg af 1 foreningsrevisorer for et år ad gangen
• Eventuelt.

Forslag I ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde en 
uge før d. 11.11.2021.

Vi håber mange bliver og deltager i GF, men som nævnt: det er naturligvis frivilligt.

Venlig hilsen

Lars


