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Slut på et tørt og lidt magert koår 2013
Hvor 2012 blev det vådeste år i foreningens
historie, har 2013 så absolut været det tørreste.
Man skal altså ikke være ekspert for at kunne
regne ud, at dyrenes vægt jo derfor må afhænge af
regnmængden, da vi jo netop sidste år havde
rekordstore dyr, mens nogle af dyrene i år blev
rekordsmå ;-).

Kødafhentning i Aidt
Som noget nyt skulle andelshaverne selv afhente
kødet i Aidt – som ligger meget langt ude på
landet vest for Hammel – og trods lidt problemer
med at finde frem, gik kødudleveringen strygende
set fra bestyrelsens synspunkt. Ikke mindst fordi
det sparede os for mange timers meget tungt
arbejde med læsning af kød og transport til
Aarhus. Selvfølgelig er det en knap så klimavenlig
løsning, når 70 biler skal køre turen, men her
kunne lidt mere samkørsel hjælpe på sagen ☺

Gennemsnitsslagtevægten på 167 kg dækker over
ret store forskelle mellem dyrene, idet den største
var på 198 kg mens undermåleren var på sølle 100
kg – en ren kalv!
Vi skal være de første til at beklage, at I, der netop
har ønsket en kvart for at få mere kød i fryseren i
forhold til en ottendedel, er blevet snydt for den
ekstra kødmængde – men man kommer heldigvis
ikke til at betale mere pr. kilo end alle andre. En
udligning i forhold til modtaget kød er på vej, når
regnskabet er gjort op. Gennemsnitsprisen sniger
sig i år op i omegnen af 70 kr/kg.
Vi er allerede nu i forhandling med Claus om at få
nogle lidt mere ensartede dyr til næste sæson, og
hvis teorien om en positiv sammenhæng mellem
regn- og kødmængde holder stik, vil det nok også
være en god idé med lidt regndans eller en
alvorlig snak med DMI…

En glad andelshaver får udleveret sin velfortjente
ottendedel.

Rewilding - vandbøfler i mosen?
Skal vores køer i fremtiden have vandbøfler eller
urokser som nærmeste nabo? Biolog Lars Eg
Hoppe fra kommunen har lovet at komme til vores
generalforsamling og bl.a. fortælle lidt mere om
tankerne bag et ’rewilding’-projekt for den store
del af Kasted-Geding Mose, vi ikke afgræsser.
Siden sidst har kommunen fået penge til en
konsulent-undersøgelse af mulighederne for at
sætte ’vilde’ græssere ud i en stor
sammenhængende fold. Et tidligere forslag om
udvidelse af vores indhegning med en 4 ha stor
fold på den anden side af åen (overfor fold 3) er
p.t. skudt til hjørne indtil forvildnings-projektet er
undersøgt til bunds.

Kommende udvidelse af fold 1

Under lokketræningen en uge før indfangningen –
dyrene er ved at være veltrænede – her ses både
kolokker og køer i rask trav

Bestyrelsen har haft møde med kommunen i
mosen for at drøfte fremtidsplanerne for
foreningen. Vi kan se frem til flere forbedringer,
bl.a. at fold 1 udvides med et stykke af den
bagvedliggende mark, hvor dyrkningen er opgivet
på et større stykke pga. sammenbrudte dræn.
Desuden er der håb om flytning af
strømforsyningen og et grejskur til vores leer og
waders mm.

Nyt bestyrelsesmedlem søges på GF

Breaking news: Engblommetællingen 2014

Et vigtigt punkt på GF i februar bliver valg af nyt
bestyrelsesmedlem. Henriette og Thomas er på
valg, og Thomas har valgt ikke at genopstille. Så
hvis du gerne vil være med til at få hjulene i
foreningen til at køre rundt, så må du gerne dukke
op til GF eller sende en mail til bestyrelsen. Vi
kan byde på en stor mængde råhygge og en
rimelig fordeling af opgaver.

4 medlemmer benyttede sig af den ekstra fridag på
grundlovsdag til at gennemføre den årlige
engblommetælling. 287 lød resultatet på i år,
hvilket er en fremgang på 42 i forhold til sidste år
– eller er engblommetællerne blevet mere
grundige? Vi fortsætter tællingen til næste år, send
en mail, hvis du vil være med ☺

Vi er glade for at Thomas fortsat gerne vil hjælpe
med nogle at de praktiske opgaver – og det er
netop en vigtig pointe, at man ikke behøver at
sidde med i bestyrelsen for at give en hånd med!

Forslag om Vedligeholdelsesudvalg
Bestyrelsen vil stille forslag om at nedsætte et
Vedligeholdelsesudvalg, som får til opgave at stå
for den praktiske afvikling af arbejdsdagene.
Bjarne, som har trukket et usædvanligt stort læs i
år med indkøring af mini-arbejdsdagene, kunne
nok godt få brug for en afløser i ny og næ – så har
du fået smag for at svinge leen og holde lidt styr
på tropperne hører vi meget gerne fra dig ☺

OPSKRIFT: Tværrebs-chili con carne
Vi har fået tilsendt denne velafprøvede opskrift fra et af vores
trofaste medlemmer:
Blød bønnerne ud i koldt vand
min. 12 t. Kog møre i rent
usaltet vand, ca. 75 min.
300 g kidneybønner
Trim det værste fedt af
650 g oksetværreb u/ben
oksetværrebet, skær i tern ca. 2½
1 porter
cm, hæld porter over og lad
3 chipotle-chilier
marinere et par timer.
2 små tørrede røde chilier
Udblød de tørrede chilier en
1 stor rød peberfrugt
time i 4 dl kogende vand. Gem
1 frisk spansk chili
vandet. Fjern kerner og
250 g magert brystflæsk
skillevægge og hak chilikødet
3 løg
fint.
4 store fed hvidløg
Gril peberfrugten til den der helt
1 spsk olivenolie
sort – brug ovnens grill eller en
1 spsk tørret oregano
metalrist over et gasblus. Læg
1 spsk sød paprika
den varme peberfrugt i en
3 laurbærblade
plastikbeholder m låg, lad den
1 tsk kommen
køle lidt af, pil den og rens den.
1 stor spsk spidskommen
Skær flæskekødet ud i små tern
1 stor spsk korianderfrø
1½ cm. Knus kommen,
½ tsk fennikel
spidskommen, koriander og
4 spsk vineddike
fennikelfrø. Snit løg, hvidløg,
2 ds. flåede tomater
frisk chili, og peberfrugt fint.
1 spsk salt
Dryp oksekødet af i en sigte
1 tsk sukker
(gem øllet). Sauter oksekød,
flæsk, løg, hvidløg, frisk og udblødt chili og peberfrugt i olie i en stor
gryde. Tilsæt krydderierne og lad dem stege med i et par minutter.
Tilsæt vineddike, øl, flåede tomater, chilivandet, salt og sukker. Lad
retten simre i 1½ time under låg. Tilsæt bønnerne og lidt af
kogevandet og lad det hele simre i ca. 20 min. uden låg. Smag til
med salt, sukker, og evt. lidt vineddike. Tilsæt hakket persille og
koriander og lad det koge med 5 min. Server chili con carnen med
løse ris. Brød er også en mulighed, men ris er særlig godt.
4-6 pers.

Optælling af engblommer med GPS’er i lange baner
mærket op med snore

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSAMLING
Torsdag den 6. februar 2014
Sct. Annagade Skole, kl. 18.00
•

Indlæg om Helhedsplan for Geding-Kasted
Mose: Naturpleje, ny natur og friluftsliv
v/Lars Eg Hoppe, Aarhus Kommune

•

Generelforsamling efterfulgt af spisning.
Dagsorden i flg. vedtægterne.

Bestyrelsen skal have forslag til dagsorden til behandling på
generalforsamlingen inden 8 dage før dennes afholdelse.
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