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Fugleværnsfonden, den 14. december 2012 

Referent:  Elise Frydensberg               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

torsdag den 6. december 2012 
 

 

Til stede: Alex, Bent, Henrik, Ivan, John, Kirsten, Peter, Stig, Tommy, Ulla  

 

Afbud: Astrid, Britta, Hans, Inge Britt, Jørgen, Lisbeth, Mary Ann, Per, Søren  

 

I øvrigt manglede: Jens, Leif, Per S. 

 

Vi mødtes i VUC-centret i Roskilde medbringende diverse julelækkerier, som blev sendt bordet 
rundt. 
 
Siden sidst er følgende aktiviteter blevet gennemført: 
 

 Der er slået med le ved Vesttårnet 

 Vinduerne i de to tårne er blevet rengjort 

 John holdt sin sidste ”den første lørdag i måneden tur” den 1. december. Dermed har John 
afholdt 250 ture ved Gundsømagle Sø i alt. 

 Arbejdsgruppen var på en meget vellykket weekendtur til Fyn med Stig som arrangør 
 
Ture ved Gundsømagle Sø i 2013 
Arbejdsgruppen vil forsøge at fortsætte med at afholde ture den første lørdag i måneden hele 
2013. Det første halvårs bemanding af turene blev fastlagt således: 
 
Lørdag den 5. januar, kl.10.00: Peter, Tommy og Ivan 
Lørdag den 2. februar, kl. 10.00: Ivan, Hans Peter og Stig 
Lørdag den 2. marts, kl. 10.00: Ivan, Peter og Henrik 
Lørdag den 6. april, kl. 9.00: Ivan og Kirsten 
Lørdag den 4. maj, kl. 9.00: Ivan og Tommy 
Lørdag den 1. juni, kl. 9.00: Ivan og Kirsten 
 
FVF’s sekretariatsmedarbejder, Hanne, vil gerne hjælpe med udsendelse af pressemeddelelser og 
anden annoncering i forbindelse med turene. 
 
Storkeplejeprojekt 
Elise fortalte om et projekt med storkevenlig engpleje, som skal finde sted på Jørgen Skou Larsens 
eng. Essensen i projektet er at slå mindre arealer gennem nogle måneder i stedet for at slå hele 
arealet på én gang. Naturstyrelsen kan yde støtte til projektet. Der er møde om projektet den 10. 
december. Deltagere er: Jørgen, to fra Naturstyrelsen, en fra Roskilde Kommune, en fra DOF 
lokalt, og så deltager John for Fugleværnsfonden. 
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Kommende arbejdsopgaver 
 

 Fjernelse af opvækst af pil, som er ved at vokse ud i rørskoven. Det gøres lettest, hvis vi får 
en periode med frost. John indkalder gruppen. 
Elise foreslog, at man som et forsøg prøver at fælde et par pilebuske næste år, umiddelbart 
inden vandstanden hæves til vintervandstand, således at pilebuskene druknes. 

 Alle redekasser bør gennemgås og renoveres og tømmes, når vejret er til det. John og Ivan 
(og måske også Vibeke?) ordner dette, men modtager gerne hjælp fra andre. John melder 
dato ud. 

 Mary Ann og Inge Britt har meddelt, at de gerne fortsat vasker ruder i tårnene og i det hele 
taget holder dem pæne. Måske kan de også pynte lidt på udstillingen i glasmontren i 
planchehalvtaget i Østrup?  

 John mindede om, at alle, der har nøgle til skuret, skal fylde folderkasser op, når de 
kommer forbi. 

 
Og så var tiden kommet til årets store juuuulequiz, som var svær i år. Men John og Henrik kom ind 
på en flot førsteplads med 8 rigtige svar, og Alex kom ind på en andenplads med 7 rigtige svar.  
 
Kommende arbejdsgruppemøder 2013 
 

 Torsdag den 21. marts, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 Tirsdag den 4. juni, kl. 18.00 ved Vesttårnet 

 Mandag den 16. september, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 Onsdag den 11. december, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 
Jubilæum 
Arbejdsgruppen har 20 års jubilæum den 28. januar. I den anledning var der stemning for, at 
arrangere en jubilæumstur til foråret. Nærmere besked senere. 
 
Husk også, at der er tur den første lørdag i hver måned, hvor alle er velkomne til at være med. 
 
Tak for et godt møde og for jeres hjælp ved Gundsømagle Sø. Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig 
jul og et lyst og fuglerigt nytår. 
 
Mange hilsener fra 
Elise 


