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Allerede nu annonceres datoen for næste års
generalforsamling, hvilket er noget tidligere end vi
plejer. Denne gang skal vi have valgt to nye medlemmer
til bestyrelsen. Geert og Jesper som begge har taget en
god tørn i bestyrelsen siden 2009 vil gerne afløses af nye
friske kræfter, og det betyder bl.a. at vi skal have valgt
en ny kasserer! Heldigvis er kassererjobbet ikke så tungt,
så det kræver ikke den helt store økonomieksamen –
men gerne en god portion ordenssans og erfaring med
netbank og regneark ☺.
Blandt de opgaver de nye bestyrelsesmedlemmer kan
komme med til er den årlige – og meget hyggelige ”indkøbstur” ned til Claus i Bredebro, hvor vi ser på
næste års dyr og får os en god ko-snak.

Årets kød!
Dyrene har været rekordstore i år med en gennemsnitlig
slagtevægt på over 200 kg (sidste år 180 kg), så de fleste
har fået lidt mere kød end de plejer. Højdespringeren var
en stor sort stud på hele 262 kg, men den var også 2½ år
gammel. Og størrelsen afhænger ikke altid af alderen,
det alleryngste dyr nåede faktisk op på 244 kg på kun 1
år og knap 5 måneder! Den mindste var den hvide, som
kun var på 160 kg.

Se video af koafhentningen på hjemmesiden!
Indfangning og afhentning af dyr gik i år lettere end
nogensinde før takket være de tamme dyr. At dyrene er
så tamme er et tegn på at vores tilsynsordning fungerer
optimalt og at medlemmerne er gode til at snakke med
dyrene og tage godbidder med til dem. At de er så
tillidsfulde kan dog også være lidt ubehageligt, enkelte
har oplevet at blive puffet til af overivrige dyr, der ville
have fat i gulerødder eller æbler, og en enkelt har måttet
en tur i mudderet! Måske bør man sidst på sæsonen tage
en kæp med i folden, så man kan give de lækkersultne
dyr et vap over mulen.

Mmmm, æblebåde!.

På vores hjemmeside www.kastedmose.dk kan du se to
små film fra ko-afhentningen, se under ’Billeder’ ☺

Udvidelse af folden mm.

Arbejdsdag den 24. september

I slutningen af græsningssæsonen gennemgik
bestyrelsen folden sammen med Steen Holger
Christensen fra Århus Kommune. Kommunen er yderst
tilfreds med vores pleje af naturarealerne og det ser ikke
ud til at vi skal spares væk lige med det første ☺

Årets sidste arbejdsdag løb af stabelen sidst i september
og her blev der slået under hegnet, klippet
bævreaspeskud og gravet bjørneklo op. Som altid var
vejret netop denne dag strålende solskin ☺

Pæn modtagelse af det arbejdende folk !
Mudret passage mellem fold 1 og 2!
Vi drøftede en løsning for de mudderplagede områder i
de to første folde, hvor dyrene skal passere gennem
smalle passager og hvor der løber drænvand til fra de
ovenfor liggende marker. Løsningsmodellen bliver en
kombination af flere tiltag: 1) Flere stenter/overgange, så
man kan komme over hegnet og gå et stykke på
ydersiden, 2) Rydning af noget krat, så dyrene får mere
plads at gå på, 3) Udvidelse af folden ind i mosen hvor
det kan lade sig gøre i forhold til tørvegrave og 4)
Indsætte flere led i de tværgående hegn, så dyrene ikke
skal igennem en smal sluse.

Før og efter slåning bag fangfolden....
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… og nu er det vist blot tilbage og ønske alle en glædelig
jul og godt nytår!

Kommunens næsten nye skilt ved grusvejen ind til mosen
– med omtale af kogræsserforeningen!
/Bestyrelsen
(Henriette, Geert, Lars, Hélène og Jesper)

