
Årsberetning for  

Fuglsang Hedes Græsningslaug 2021. 

Usædvanligt år. 

Tilbage i 2020 holdt vi faktisk ingen generalforsamling, så da tilstandene i landet i 2021 igen blev 
næsten normale, holdt vi fællesspisning i november 2021. 

Fællesspisningen sluttede med en ultrakort generalforsamling, med godkendelse af regnskab og 
valg af medlemmer til bestyrelsen og en ganske kort beretning om året 2020 -2021. 

Så I medlemmer er opdateret om foreningen og vore dyr til og med november 2021. 

Denne årsberetning dækker således fra november 2021 til marts 2022.   

Dyrene. 

Vi har 26 højdrægtige får, 1 vædder og 10 lam, der går et år over: De såkaldte fjorlam. 

Det er som det plejer at være. Vi har justeret fårebestanden ind efter efterspørgslen på 
lammekød. 

På den front – efterspørgsel – er der sket ændring. 

Der efterspørges nu ikke nær så mange hele og halve lam, som før. Til gengæld er der stor 
efterspørgsel efter køller, ryg og hakket kød, så det forventer vi vil fortsætte de kommende år. 

Sidste nyt: De første lam er kommet. Der vil snart blive sendt et nyhedsbrev ud om fremvisning af 
de nye lam. 

Foreningen som arbejdsgiver. 

Vi – foreningen - er jo som bekendt arbejdsgiver for Poul Otto. Han passer vore dyr og lægger stald 
til, så de trygt kan læmme indendørs. For det får han et vederlag. 

Poul Otto har ikke fået sit vederlag justeret i 7 år, så nu er det på tide, at det sker. Til dato har 
Norddjurs Kommune betalt for opstaldning og pasning, men beløbet er ikke blevet reguleret de 
sidste 7 år. 

Derfor har vi henvendt os til Norddjurs Kommune og bedt om flere penge. Lige mens dette skrives 
er der forlydender om at vores tilskud vil blive index reguleret. Vi mener principielt, der er NDKs 
opgave at betale for opstaldningen, så vi kan stille med en flok får, der så kan pleje Fuglsang Hede, 
et job som skal gøres.  

Så bestyrelsens konklusion bliver, at hvis NDK ikke ser sig i stand til at øge vederlaget for pasning, 
så det dækker de nye udgifter til vores landmand, så må foreningen træde til. 

 Det kan vi også, men det betyder, at vi i de kommende år vil dræne kassen, så vi til sidst går fallit. 
For salg af lammeprodukter kan ikke også dække en lønudgift til Poul Otto, og ud over salg af 
lammeprodukter løber vi sådan set også en hel del sponsor-penge hjem. Så bestyrelsen kan ikke 



se, at vi kan øge indtægtssiden. Derfor er det nødvendigt at Norddjurs Kommune træder til med 
økonomisk hjælp. 

 

Foreningen på den lange bane. 

Denne mærkelige overskrift udspringer af foreningens økonomiske situation. Vores regnskab viser 
nogle år et lille overskud, andre år et lille underskud. 

Gennem en årrække har der alligevel været så mange overskud, at vores kasse er velpolstret. Det 
kan kassereren fortælle mere om. 

Men hvis vi fx tager 6.000 kr. ud af kassen hvert år, så ser vi på en begrænset levetid for 
foreningen. 

Det hænger sådan sammen, at uden stald har vi ikke mulighed for at stille med en fåreflok hvert 
år, og uden et passende vederlag til landmanden, har vi ingen stald, og så må vi altså på et 
tidspunkt lukke, dvs. sælge alle dyr og opløse foreningen. Denne dystre fremtid hænger også 
sammen med aldersfordelingen i dyrepassergruppen. Vi en alle gråhårede og bliver jo ikke lettere 
til bens, som årene går. 

Nye kræfter: 

Vi håber naturligvis ikke det går så galt, at foreningen skal opløses, men under alle 
omstændigheder vil vi i bestyrelsen rigtig gerne have nye kræfter. Så vi efterlyser friske kvinder og 
mænd, til at indgå i de mange job, der er i foreningen. 

Helt konkret efterlyser vi en person til at stå for salg af lam og kontakt til slagter. 

Karen, der har haft dette job lige siden foreningens start, vil godt fortsætte med faktureringen af 
de solgte kødprodukter, men vil gerne slippe for selve salgsarbejdet. Hvis der er interesse for 
jobbet, kan man melde sig ved ”valg til diverse udvalg”, og man kan helt sikkert få tips og tricks af 
Karen. 

Ny brochure. 

Der vil i år blive lavet en ny brochure om foreningen. Den vil blive opdateret med korrekte 
kontaktadresser, og med en henvisning til vores hjemmeside, og sponsor-logoer vil blive slettet på 
brochuren. Sponsorer kommer og går. De aktive sponsorer vil hele tiden kunne ses på 
hjemmesiden. Brochuren vil blive lagt i en beholder ude på heden under informationstavlen. 

Fællesarrangementer. 

Vi vil i år forsøge at gøre udslipningen af får og lam på heden mere festligt, end den plejer at være. 
Det kunne fx ske ved, at dyrene bliver sluppet fri en lørdag, så også de arbejdsramte i foreningen 
kan være med. Foreningen kunne så byde på øl og sodavand til de fremmødte. 

Vi krydser fingre for, at det igen i 2022 bliver muligt at afholde fællesspisning.  



Bestyrelsen foreslår, at vi i år (2022) hyrer en kok til at stå for tilberedningen af 1-1,5 lam.  

Det kunne måske give os nogle nye ideer til vore egne forsøg i køkkenet med lammeretter? 

Aktivitetsudvalget afgør selvfølgelig om de synes det er en god ide med en kok, sørger selv for 
kontakt til kok og alle de andre ting, de plejer at stå for. Ønsker aktivitetsudvalget ikke en kok, er 
det også ok. 

Vi har igen i år pølser på frost, så der kan blive et grillarrangement ved skovsøen. Det vil blive 
meldt ud via et nyhedsbrev. 

Afslutningsvis mener bestyrelsen stadig, at vi har en velfungerende forening, der – endnu – er 
økonomisk velpolstret. Vi ser frem til mange gode år, gerne med nye friske kræfter. 

/ Bestyrelsen ved Lars. 

 


