Bestyrelsens beretning 2018-19
Velkommen til årets generalforsamling i KKGL. Jeg vil gerne sige tak for
fremmødet og for indsatsen i den forløbne sæson.
Det er foreningens fjerde driftsår. Vi tog skridtet at skifte fra Hereford til
skotsk højlandskvæg. Vi har i lighed med sidste år haft 3 folde til
rådighed det meste af tiden. Her i efteråret fik vi den 4. fold, kaldet
Østfolden, overdraget fra By & Havn, efter at det er blevet endeligt
besluttet, at der ikke skal bygges på arealet. Vi har desuden fået
dispensation til at have dyr i vinterperioden, hvad der naturligvis har
givet os nye udfordringer, særligt mht. vand med hård frost.
Kvierne
Vi købte i foråret 16 kvier af racen skotsk højland, som blev leveret til os
allerede den 9. april. Dyrene blev købt hos Strandegård ved Faxe
Ladeplads. En time efter, at de var blevet læsset af, var de på vej hjem,
men blev standset ude på den sydlige afkørsel fra Vejlands
Allé til motorvejen. Det udviklede til en større aktion med deltagelse af
Hovedstadens Beredśkab, Københavns Politi og dyrlæger fra
Universitetshospitalet for store husdyr og Zoologisk have. Omkring kl 22
var alle dyrene indfanget igen og foldene repareret. Nogle af vores
medlemmer meldte sig som vagter for at holde dyrene under opsyn om
natten, men nu var de faldet til ro. De var meget sky i begyndelsen, men
det fortog sig efterhånden, og til sidst har de været yderst skikkelige.
Faktisk så rolige, at indfangningen af dem, da de skulle køres væk, tog
mindre end en time.

Det har sikkert også hjulpet, at vi havde købt ekstra fangefold elementer,
så alle dyrene kunne være i folden på én gang. Så nemt har det aldrig
været før. Heldigvis skete der ingen skader, hverken på mennesker, dyr
eller køretøjer i forbindelse med aktionen. Det kostede kun foreningen
lidt til reparation af hegn, resten betalte forsikringen, der endda dækkede
selvrisikoen, fordi sagen var håndteret så godt.
Dyrene har i det hele taget været meget omgængelige og mindre
modtagelige overfor sygdomme og skavanker end de andre dyr, vi har
haft. Vi har ikke haft brug for dyrlæge én eneste gang. De er også bedre
til at æde alternativer til græs, men gyldenris er de ikke meget for. De
tramper dog rundt i planterne, og det kan efterhånden godt ses.
Gyldenris tåler ikke så godt at blive trådt på.
Det var en lang, varm og tør sommer. Det gav os nogle udfordringer
med hensyn til vand og føde. Vores arealer er dog ret fugtige, men
begyndte alligevel at tørre ud. Der var dog føde nok til dyrene, men det
kneb mere med vand. Heldigvis fandt vi ud at, at der i vestfolden var en
vandledning og et drikkekar. Det fik vi til at virke igen, så vi flyttede
dyrene til vestfolden, da det var allermest tørt..
Nikolaj udarbejdede igen i år en græsningsplan, som vi fulgte nøje, selv
om der på et tidspunkt var meget lidt føde i den fold, de gik i. Det kunne
godt ses på dyrene, men de indhentede hurtigt det forsømte, da vi
flyttede dem fra den totalt afgræssede nordfold til sydfolden, hvor der var
masser af føde.

Det har heldigvis været et mildt og forholdsvis fugtigt efterår, så græsset
groede indtil dyrene blev afhentet den 19. november, en uge senere end
året før.
Indmaden blev solgt den 21. november fra det sædvanlige sted i Valby.
Interessen for indmad er steget voldsomt, så der var nærmest udsolgt
allerede da vi officielt åbnede. Det har der været en del kritik af, så vi
overvejer en anden - og måske mere decentral model for fordelingen af
indmad til næste år.
Der har ikke været den store efterspørgsel efter skindene fra sidste år,
så vi besluttede, at vi ikke ville lade skindene garve igen i år. Vi har
faktisk stadigvæk 10 flotte skind til salg for kun 2500 kr.
Vi måtte endnu en gang konstatere, at batterierne ved strømanlæg og
vand er meget populære - vi fik stjålet ikke mindre end 2 batterier i
foråret. Erik og jeg har prøvet at sikre dem noget bedre, og det ser ud til
at have hjulpet.
Naturpleje
Foreningen er forpligtet til at udføre naturpleje på arealet. Grundet den
tørre sommer skulle der ikke slås så mange gange under hegnet, og de
gange vi var der, var det smukt vejr. Vi har ikke slået for gyldenris i
foldene, men har håndluget nogle mindre kolonier af den planten.
Tilsynet opfordres som altid til at rive nogle op, når der udføres tilsyn.
Nikolaj har udarbejdet en græsningsplan, der skal sikre de vilde planter
de bedst mulige betingelser. Han vil selv komme ind på effekten heraf.
Formidling om dyr, mad etik og natur

Vi ville gerne styrke denne del af vores formålparagraf, men har svært
ved at afse tilstrækkelig tid hertil, Vores Naturlig Vis på hjemmesiden
blev faktisk ikke opdateret i år. Alle er dog velkomne til at komme med
input eller forslag.
- Velkommen køer - arrangementet var som sædvanligt godt besøgt
- Fælledens og Naturens dag i september. Igen et velbesøgt
arrangement med deltagelse fra mange foreninger.
- Farvel køer -Nikolaj Kirk holdt et oplæg om, hvordan man tilbereder de
forskellige dele af
dyret, han gjorde især meget ud af de mere specielle dele som nyrer og
mave.
Opsigelse - og dog
Kort før jul modtog vi en opsigelse af brugeraftalen fra kommunen
begrundet med at frivillighedskoordinatoren var blevet sparet væk i en
sparerunde. Vi sendte sammen med alle de andre frivillige foreningen et
protestbrev til kommunen.
Kommunen ser ud til at have skiftet holdning, skriver i hvert fald Politiken
den 12. januar. Foreløbigt har vi ikke hørt noget fra kommunen.
Tak til:
Tak til vores venner i kommunen, vi har altid fået den hjælp, vi har haft
brug for.

Medlemmerne for tilsyn, deltagelse ved naturpleje og arrangementer,
positive tilbagemeldinger.
Støttemedlemmerne, som støtter af interesse for naturplejen.
Amagerkanerne og lokalbladet for at bakke op og for den positive
interesse
Lokalrådet for økonomisk støtte.
Bestyrelsen for det store arbejde.
Tak til Københavns kommune og By&Havn for at lægge jord til.
Amager Fælleds Venner, der har hjulpet med mandskab ved forskellige
lejligheder

