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Referat fra bestyrelsesmødet søndag den 8. marts 2015, kl. 9.00  
 

 Projekt Ko 
Fællesområdet langs åen er et Nature 2000 område hvortil der stilles særlige krav og 
hensyn til plejen af området, enten mekanisk eller biologisk. 
For orientering om muligheden for biologisk pleje deltog Jonas Henriksen fra Rent a Cow, 
og Nikolaj Hedegaard Correll, biolog fra Kalundborg Kommune. 
 
Rent a Cow beskæftiger sig med naturpleje og afgræsning af arealer som forretning, og  
tilbyder en femårig aftale hvor plejen varetages ved indhegning og udsætning af kviekalve 
og studekalve (kastrerede tyrekalve). Se vedhæftede folder. 
Tidshorisonten for evt. udsætning af kvier er april 2016, hvortil der skal søges midler i 
2015. 
Indhegningen vil etableres i 1/5 af området og vil bestå af strømhegn, og med adgang via 
vippelåger (der lukker selv). Der udsættes 1 dyr pr. hektar, svarende til 12-15 dyr for dette 
område i perioden forår til efterår. Opsyn og ansvar for dyrene varetages af Rent a Cow og 
finansiering sker ved ansøgning af midler via Nature 2000, og Rent a Cow opsætter 
informationsskilte om projektet og om færdsel, hunde osv. 
For at dyrene ikke ødelægger åens brinker vil hegnet blive opsat langs med åen. 
Vandløbsregulativet siger at man ikke må ødelægge brinkerne! 
 
Iflg. biologen så er kommunen forpligtet til at sørge for at Natur 2000 områder plejes og 
beskyttes efter naturplejelovens § 3. 
Det er meget sjældent at have hedeområder, ud over i Jylland, og disse områder skal 
have "tæsk" og slås meget ned.  Slåning og fjernelse to gange årligt er mest optimalt. Især 
er det vigtigt at Gyvel fjernes. 
Grundejerforeningen har hidtil plejet området på eget initiativ, og ved henvendelsen fra 
Rent a Cow takket ja til nærmere orientering, og suppleret med oplysninger fra 
kommunens biolog. 
 
Rent a Cow udsætter gerne kvæg på området. Til eksempel har Rent a Cow et projekt i 
Køge i en rørskov, hvor rørene græsses ned til gavn for dyrelivet. Noget tilsvarende i 
Ornum Øst ville betyde at åen bliver fritlagt i hele området. 
Iflg. biologen vil sjældne mark- og engfugle vende tilbage til de fugtige enge med lav 
vegetation langs åen. 
Køerne laver huller når de færdes på engen - et såkaldt knoldkær - og hver enkelt knold er 
både tør og våd, og med sol og skygge. Det giver størst vegetativ og insektmæssig 
mangfoldighed. 
 
Tilskuddet til vedligeholdelsen kan også søges af Grundejerforeningen til mekanisk 
vedligeholdelse - dvs. slåning med maskine mindst én gang årligt. Man forpligter sig til at 
der i september måned ikke er vegetation på over 40 cm. 
Bestyrelsen undersøger hvilke forpligtelser der ligger til grund for at kunne få udbetalt 
tilskuddet. 
 
Efter præsentationen af projektet, blev bestyrelsen enige om at lave en liste over 
problemer og løsninger for afklaring af projektet. 
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Først derefter en snak om hvilken løsning der vælges, før en eventuel fremlæggelse til 
principbeslutning på generalforsamlingen. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer sender input til Annelie, der indsamler disse. 
 
 
Indhentning af tilbud 
Ved indhentning af tilbud for udførelse af opgaver, vedlægges disse bilag, tegninger mv. til 
brug for belysning af opgavernes udførelse til bestyrelsen og til, hvis materialet er egnet, 
orientering på hjemmesiden. 
Konklusion: Jørn, Jens og Ole samarbejder om indhentning  af tilbud, hvis indhold 
gennemgås af Jens og Ole. 
 
 
Bankkonto og Nets 
Først for nyligt kunne Nets-oplysningerne opdateres. Det har givet nogle problemer med 
udsendelsen af opkrævninger af medlemskontingentet, da de blev udsendt efter en ikke 
opdateret medlemsliste. 
Bestyrelsen vil tage udsendelsesproblemerne med som et forslag på generalforsamlingen. 
 
 
Bestyrelsesmøder 
Afholdelse af bestyrelsesmøder forsøges planlagt for et år ad gangen. 
Da dette kan være svært at gennemføre med fuld deltagelse, indtræder suppleanterne ved 
bestyrelsesmedlemmernes fravær. 
 
 
Landliggerudvalget  
Har ikke afholdt møder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Kommunen kører dette udvalg. 
 
 
Kommende møder 
Bestyrelsesmøde lørdag den 21. marts 2015 kl. 9.00. 
 
Aktivitetsdag afholdes i weekenden den 27. og 28. juni 2015. 
 Foreløbige punkter til aktivitetsdage: 
 Bomme med reflekser på Revlingevej. 
 Beskære Gyvel. 
 Pille gammelt pigtrådshegn ned. 
 Opsætning af gadespejl. 
 
Yderligere forslag til opgaver gives til Annelie. 
 
Generalforsamling 2015 afholdes søndag den 10. maj kl. 10.00 i Gørlev Hallen. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. april 2015. 
 
 
Eventuelt 
Grund ved skoven - eventuelt aftale fælles dræn-udfærdigelse. 
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Der beskæres på engen ned mod Resedavej! 
 
Stiftelse af en Grøftelaug 
Niels Kæmpe og nogle gårdejere stifter en grøftelaug, hvor Grundejerforeningen er 
inviteret til at deltage. 
De omhandlede grøfter ligger 2-3 km uden for grundejerforeningen Ornum Øst´s område. 
Grundejerforeningens bestyrelse deltager med en repræsentant, dog uden at forstå rollen  
pt. 
 


