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Kødafhentning! 
I år skal kødet afhentes hos Louise fra bestyrelsen 
på adressen Kastedvej 31, 8381 Tilst (det røde 
hus, der ligger ovenfor Kasted Mose på vej mod 
Tilst) lørdag den 14. november i tidsrummet kl. 
12-15. Kan man ikke komme i dette tidsrum bedes 
man ringe og aftale nærmere med Louise på tlf. 
22312625. 
 
Ved udleveringen får man en finparteret ottende-
del eller kvart – lige til at putte i poser og fryse 
ned. Alle suppeben er fordelt ud på andelene. 
 
For de der ønsker det, er der også mulighed for at 
få en portion indmad (enten lever, hjerte, nyrer 
eller tunge) samt kæber (skulle efter sigende være 
gode til forloren skildpadde!) og hale. 
 
Økonomisk udligning 
Vægten på andelene vil variere en del pga. dyre-
nes forskellige størrelser, men ved udleveringen 
noteres ned hvor mange kilo den enkelte andels-
haver får, og bagefter laves en økonomisk udlig-
ning, så kiloprisen bliver den samme hvad enten 
man får kød fra et af de store eller små dyr. 
 
Man kan således forvente at få penge retur – men 
beløbene bliver dog som udgangspunkt stående på 
vores konto og modregnes først i den enkelte an-
delshavers kontingent for næste sæson. Dette let-
ter kassererens arbejde. 
 

 
Engskær 

Status på sæson 2009 

Vi har generelt haft en meget vellykket græs-
ningssæson i år. Bortset fra et enkelt flugtforsøg 
den 21. maj har der ikke været nogen nævnevær-
dige problemer og dyrene har haft det godt – in-
gen behov for dyrlæge el.lign. Men vi kunne godt 
bruge flere redskaber til arbejdsdagene! Vi regner 
med at anskaffe os et antal leer o.a. redskaber til 
næste sæson. 
 
Den sidste græsningsdag 1. november gennemgik 
bestyrelsen folden for at se hvor hårdt den var 
græsset ned - med henblik på at vurdere hvor stort 
græsningstryk vi skal have til næste sæson. Vi har 
lagt os fast på 10 dyr, og vi vil allerede nu indlede 
forhandlinger med Claus som vi købte dyrene af 
dette år. Der er altså mulighed for at ”opgradere” 
sit medlemskab fra en ottendedel til en kvart til 
næste sæson, hvis man ønsker! 
 

 
 
Fotos 
Hvis du ligger inde med gode fotos - eller hvis 
dine børn har lavet en flot tegning af dyrene - kan 
de evt. komme på vores hjemmeside - du er vel-
kommen til at maile dem til mail@kastedmose.dk! 
 
TAK FOR EN GOD SÆSON OG PÅ GENSYN 
NÆSTE ÅR! 
 
/Bestyrelsen (Henriette, Geert, Lars, Louise og 
Jesper) 


