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Endnu en arbejdsdag… 
Foreningen har fået et tilbud om at udføre en 
opgave for kommunen mod et honorar på min. 
8000 kr. Det er en håndsrækning fra kommunen 
til at dække den dyrlægeregning vi pådrog sig i 
forbindelse med indfangning af dyr i maj. 
 
Vi skal samle gammel pigtråd ind i mosen de 
steder hvor indhegningen skal udvides til, etape 2 
og 3. 
Da alternativet ville være en klækkelig 
kontingentforhøjelse håber vi selvfølgelig på at 
mange vil give en hånd med! 
 
Pigtrådsdag! 
Søndag den 28. september kl. 10.00! 
 
Vi starter dagen med en lille skarp (medbring 
kaffe) og så vil Bjarne være ”sjakbejs” og 
organisere arbejdet. Alle kan være med! Tag 
noget gammelt tøj og gummistøvler på, og nogle 
kraftige arbejdshandsker, gerne svejsehandsker. 
De der har værktøj må gerne medbringe: 
Skævbider, knibtang, hegnstang, koben, 
lægtehammer. Tag også gerne nogle gamle 
malerbøtter e.lign. med til at samle kramper ind i. 
HUSK også frokosten, så vil vi sørge for øl/vand 
og måske en kage. 
 
Økonomi 
Afhængig af hvor stort et honorar vi får fra 
kommunen og hvor meget dyrene kommer til at 
veje ved slagtning (man betaler pr kg), kan der 
blive tale om en mulig kontingentforhøjelse på 
max. 100 kr. 
Dette ved vi først når slagtningen er afregnet. 
 
Vagtplan for resten af sæsonen 
Slagtning bliver først den 24. november med 
afhentning af kød ca. 10 dage senere. 
Der udsendes senere en endelig dato for 
afhentning af kød samt en supplerende vagtplan 
for november. 

 
Skaffe nye medlemmer 
Vi har besluttet at udvide foreningen til 8 stk. 2 
års kvier til næste sæson, så vi skal skaffe en del 
nye medlemmer. Vi satser i første omgang på 
”mund-til-mund-metoden”, så i må meget gerne 
reklamere for foreningen i jeres omgangskreds/ 
naboer/ foreninger/ skoler/ daginstitutioner osv.  
Inden nytår vil vi desuden gerne have tilsagn om I 
ønsker at fortsætte. 
Kommunen har lovet at sætte kortborde og 
folderkasser op ved mosen. 
 
Hjemmeside 
Er der nogen i foreningen der har tid og lyst til at 
lave en hjemmeside for foreningen? Det behøver 
ikke være avanceret, men vi vil gerne kunne 
Googles, så folk kan finde os via internettet. 
 
Dyrenes ve og vel 
Alle har sikkert lagt mærke til vorterne på en af de 
sorte kvier. De skyldes en virus, Bovin 
pappilomavirus, og generer ikke dyret, så længe 
der ikke går infektion i dem. 

 
Lange klove er en 
egenskab man fravælger 
ved avl, og derfor vil vi 
sikkert også fortsat få 
kvier med lange klove, 
da vores dyr skal sendes 
til slagtning. Man 

beskærer normalt ikke klove på naturplejekvæg. 
 
Kvægsygdommen Blue Tongue er under 
spredning i Syddanmark. Det er en virus, der 
spredes med mitter. Vi håber ikke den når op til os 
inden slagtning, da der så kan komme krav om 
vaccinering. Info på 
www.foedevarestyrelsen.dk/Bluetongue/ 
Næste år vil vi købe vaccinerede dyr. 
 
/Bestyrelsen 


