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Sæsonen lakker mod enden…. 
Dyrene hentes til slagtning den 24. november. 
Bestyrelsen vil stå for hentning af fangfold, som 
vi låner af Odder Kommune, samt indfangning af 
dyrene. 

 
Kvierne følger villigt efter Louise – og en spand æbler! 
 
Kødafhentning 
Vi henter kød hos Voerladegård Slagter den 5. 
december. Da vi skal have læsset i omegnen af 
700 kg kød, vil vi gerne have en hjælper med, så 
hvis du har tid og lyst til at give et nap med midt 
på dagen, så kontakt Bjarne på tlf. 24212438. 
 
Som tidligere udmeldt vil man kunne hente sin 
andel fredag den 5. december fra kl. ca. 15 hos 
Henriette Bjerregaard, Tammerisvej 38, 8240 
Risskov, tlf. 28120423. 
 
Hegn 
Kommunen havde lovet at få hele hegnet færdig i 
løbet af sommeren, men de er som bekendt blevet 
noget forsinket pga. travlhed med andre projekter 
rundt omkring i kommunen. 
 
Heldigvis lykkedes det at få 2. etape færdig, så 
kvierne kunne få noget at leve af! Men det gik 
også kun, fordi foreningen brugte nogle timer en 
søndag på at indsamle pigtråd og andet gammelt 
hegn i mosen. 
 

Godt arbejde og stor tak til jer der deltog! Og så 
var det oven i købet både sjovt og hyggeligt! 

 
Fra pigtrådsdagen den 28. september 
 
Foreningen modtog efterfølgende et honorar på 
9500 kr. fra kommunen. Vi overvejer nu om vi 
skal tilbyde at indsamle mere hegn mosen… ;-) 
Desuden vil vi arbejde for at få tredje etape af 
hegnet gjort færdig inden sæsonstart næste år. 
 
Økonomi 
Med honoraret fra kommunen regner vi med at 
stormen er redet af, så vi udgår underskud på 
grund af dyrlægeregningen fra forsommeren. Men 
men, hvis dyrene har taget væsentligt mere på end 
forventet kan slagtningen blive dyrere, da vi 
betaler pr. kg! 
 
Næste sæson 
Bestyrelsen arbejder allerede nu på at skaffe dyr 
til næste sæson. Vi har p.t. kig på nogle 
økologiske stude, da vi foretrækker stude frem for 
kvier, som ville kunne blive gode avlsdyr. Vi 
satser på 8 dyr til næste sæson, så der bliver plads 
til ny medlemmer! Sæsonstart forventes at blive 
omkring 1. maj. 
 
Vi har fået en hjemmeside! 
Kogræsserforeningen er nu i luften! Vi har fået en 
hjemmeside, så klik ind på www.kastedmose.dk! 
Siden er helt ny og selvfølgelig stadig under 
udvikling… 
Send gerne linket videre til venner og bekendte, 
kolleger og klubkammerater o.s.v.… 
 
/Bestyrelsen 


