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  Den 25-08-2017 ref. Kristian Dammand Nielsen 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

onsdag den 23. august 2017 

 
Til stede: Jørgen, Bent, Boye, Henrik, Jens, John, Ulla, Sten, Stig samt Marie-Louise (M-L) og Kristian fra 

sekretariatet 

 

Ikke tilstede: Alex, Betty, Britta, Claus, Hans Peter, Henrik L., Kirsten, Lisbeth, Mary Ann, Michael, Per, Peter, 

Søren, Tommy  

Tak for dejligt sensommervejr og fine fugleoplevelser under mødet. Og tak til alle for masser af 

dejlig mad og drikke, samt lækker jordbærtærte i passende mængde…. 

 

 
 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

 

Udførte arbejder siden december: 

 

Opgave Udført Gentages Bemærkning 

Gangbroen er færdig inkl. mødepladser X   

Folderkasser fyldes løbende X X Mary Ann står for denne 

opgave 

Vegetation langs stier og gangbroer klippet X X  

Mos fjernes fra gitter på gangbro  X  

Tagrør på Gåseengen slået  X Kan det ske 2. september? 

– Jens undersøger med 

Peter Bo 

Velbesøgte ture afholdt X X Op til 20 deltagere pr. tur, 

der var som vanligt ingen 

ture i juli og august 
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Marie-Louise kunne derudover berette, at Fuglenes Hus nu står næsten nyrenoveret, og at 

Naturbutikken er blevet meget flot. Kom endelig forbi og se. 

 

2. Reparationer og udskiftninger af publikumsfaciliteter 
Nye plancher til gangbroen i rørskoven er under udarbejdelse. Det står Allan for.  
På gangbroen er der også et stykke træ fra gelænderet, der er gået i stykker, og som skal 
udskiftes. Det tager arbejdsgruppen hånd om. 
 
Udbedring af pavillonen og nye plancher heri ved p-pladsen er Allan opmærksom på, men der er 
ingen tidsplan endnu for, hvornår det kan realiseres. I mellemtiden ville det være fint med lidt 
rengøring af plancher og montre. Arbejdsgruppen ønsker, at de historiske plancher bliver – men de 
må gerne opdateres, så de ser lidt pænere ud. 
 
Den nye boardwalk/gangbro, som vi kalder Ivans Bro, er nu helt færdig. Inkl. 5 mødepladser på 
gangbroen, så man kan gå forbi hinanden uden at skulle ned i mudderet. 
 
I Østtårnet er et hjørne af én af ruderne knækket af. Arbejdsgruppen undersøger, om det skal 
skiftes, eller om det er en bagatel. 
 
I Vesttårnet trænger lidt træ til at blive skiftet ud. Arbejdsgruppen vurderer, om de kan klare det 
selv, eller om vi skal have en tømrer på sagen. 
 
3. Slåning af tagrør i hjørnet af Gåseengen samt nedskæring af vedplanter 

Det blev drøftet om vi kan bruge entreprenøren til at slå rør 3 steder inkl. den tilgroede ø. 
Sekretariatet får et tilbud på arbejdet. 
 
4. Fugleovervågning 

Erik Agertoft er tovholder på overvågningen og systematisk indtastning i DOFbasen. Dertil kommer 
indtastninger fra lørdagsturene og Atlas III. 
 
5. Ture for resten af 2017 
 
2. september kl. 9.00 Peter Bo + Jens 
7. oktober kl. 9.00 Boye + Henrik 
4. november kl. 10.00 Sten og Jens 
2. december kl. 10.00 Sten plus én mere, som vi lige pt. ikke ved, hvem er 
 
7. Kommende opgaver og arbejdsdage 
 

 Vegetation langs stier og gangbroer klippes, når tiden er til det, resten tages ved 
arbejdsdage 

 Mos fjernes i jerngitter på gangbro i mod vest 

 Ræve og mink bekæmpes (Jørgen undersøger minkfælder) 

 Montre i skuret ryddes og rengøres 

 Høslæt den 3. september – der er mindst 8 tilmeldte, men der skal følges op på 
tilmeldingen, så det sikres, at der kommer nok og hjælper med høslættet. Fremover prøver 
vi med deadline for tilmelding og reminders/opfølgning, så der er nok folk til arbejdsdage og 
høslæt 

 Folderkasser fyldes 

 Gelænder på gangbro i rørskoven udskiftes, hvor det er gået i stykker 

 Trappe ved Øst-tårnet mangler det sidste trin, siger John. Arbejdsgruppen undersøger, om 
det kræver en større indsats, eller om det kan klares med en hurtig hånd 

 Gåseengen slås (Peter Bo?) 

 Bjørneklo holdes nede 
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 Affald indsamles løbende – måske med et par waders, da der ligger lidt i vandet ved 
tårnene 

 Se også opgaver i skemaet på side 1 
 
Arbejdsdage 
 

 Søndag den 3. september kl. 10 (høslæt og evt. slåning langs stien ved Gåseengen – husk 
madpakke) 

 Søndag den 24. september kl. 10 (husk madpakke)  
 
7. Eventuelt 
Der var ikke noget under dette punkt. 
 
Næste møde: Mandag den 4. december kl. 19 i Roskilde. 
 
De allerbedste hilsner fra Kristian 

 

 


