
 
 

 
 

Fugleværnsfonden, den 13. april 2016 
 
 
 
Referat af arbejdsgruppemøde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 13. april 2016 
 
Deltagere: Henrik, John, Bøje, Kirsten, Britta, Peter, Bent, Tommy, Stig og Kristian (fra 
sekretariatet). 
 
Dagsorden: 
 

 Siden sidst 

 Fastlæggelse af årets kommende arbejdsgruppemøder (inkl. grillmøde i juni) 

 Høslæt 

 Bemanding af ture efterår 2016 – husk at medbringe kalender! 

 Kommende opgaver og arbejdsdage 

 Reparation af gangbro og Østtårn 

 Dansk Vandrelaug lægger deres nordsjællandske rute gennem reservatet 

 Nye indsamlingsmuligheder 

 Jubilæum (bog, fællestræf, indvielse, udstilling) 

 Eventuelt 

 
Referat: 
 

 Siden sidst 

Siden sidst har der været en arbejdsdag i midten af marts, hvor der var oprydning 
efter storm og sne, og der blev lavet fri passage for kreaturer. 
Søren har efterlyst hjælpere til overvågning. Der indrapporteres på fugleturene. 
Og Erik Agertoft indrapporterer ynglefugle. Så alt skulle være ok. 
 

 Fastlæggelse af årets kommende arbejdsgruppemøder (inkl. grillmøde i juni) 

Det næste arbejdsgruppemøde er d. 7. september kl. 19. 
Det sidste arbejdsgruppemøde i 2016 er mandag d. 5. december kl. 19. 
 

 Høslæt 

Der er høslæt d. 26. juni kl. 9. Derefter er der frokost-grill. 



 
 

 
 

 

 Bemanding af ture resten af 2016 

Juli: ingen har tilmeldt sig endnu, men Peter snakker med Jens, om han kan. 
August: Henrik og Bøje. 
September: Peter og Jens (hvis Jens kan – Peter spørger ham). 
Oktober: Henrik og Sten. 
November (kl. 10): Peter og Jens (hvis Jens ikke kan, kan Sten). 
December (kl. 10): Stig og Britta 

 

 Kommende opgaver og arbejdsdage 

Den næste arbejdsdag er fastlagt til d. 22. maj kl. 9. 
Her skal ske følgende: 

- Afspærring af gangbroen ved Østtårnet. 

- Rydning af krat og bevoksning langs sti og gangbroer mellem de to tårne. 

- Rydning af tidsler og skræpper på Gåseengen. 

Derudover er det aftalt, at et fremtidigt projekt kan være at ordne stendyngen 
med snoge, så den bliver ved med at fungere. Men det er ikke et arbejdsdags-
projekt. Kirsten er tovholder. Allan spørges til råds. 

 
Arbejdsgruppen spørger, om de gamle hegnstråde kan blive repareret ved 
Gåseengen. De hænger og generer, og meningen med dem var, at folk ikke skulle 
gå ud på marken over for Gåseengen. Kristian undersøger det. 
 

D. 7. maj kommer der en busfuld svenskere til den guidede tur. 
 

Der mangler foldere (både forårsfoldere og sommerfoldere). Sekretariatet sender 
en kasse af hver til John. Sættes i cykelskuret. 
 

 Reparation af gangbro og Østtårn 

Kristian orienterede om, at AP Møller Fonden er ansøgt til ny gangbro ved 
Østtårnet (½ mio. kr.), og Simon Spies Fonden er ansøgt til renovering af Østtårnet 
(100.000,- kr.). Begge fondes administrationer har givet positive tilbagemeldinger, 
men nu afventer vi bestyrelsernes beslutninger. 

 Dansk Vandrelaug lægger deres nordsjællandske rute gennem reservatet 

I løbet af sommeren kommer der piktogrammer op i reservatet, som viser, 
hvordan ruten går. Vi håber på et stigende antal besøgende i reservatet – som ikke 
er til gene for natur og fugle. 



 
 

 
 

 Nye indsamlingsmuligheder 

Fugleværnsfonden har fået oprettet MobilePay, Swipp og SMS betaling. Det skal 
give de besøgende i vores reservater en bedre mulighed for at støtte os på stedet, 
når de har fået en god oplevelse i naturen. 

 Jubilæum (bog, fællestræf, indvielse, udstilling) 

Kristian orienterede om de mange arrangementer, der kommer i de følgende 
måneder i anledning af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum. 

Jubilæumstur 
I anledning af jubilæumsåret afholder Allan en aftenfugletur d. 1. juni kl. 19-22, 
hvor Kristian står klar med kaffe og kage ved turens start (på P-pladsen ved 
Østtårnet). 
 
Indvielse af naturgenopretningen i Sølsted Mose 
Finder sted d. 17. juni. Mere info følger. 
 
Fællestræf i Sølsted Mose 
Lørdag den 18. juni er der fællestræf for alle frivillige i Fugleværnsfonden i 
reservatet ved Sølsted Mose. 
 
Udstilling på Johannes Larsen Museet 
I forbindelse med jubilæet afholdes der udstillinger af fugle-tegnere og –malere. 
Bl.a. kunstneren Johannes Larsen selv, der er kendt for sine mange fuglebilleder. 
Der er fernisering i Kerteminde den 10. juni, hvor der også er reception for 
Fugleværnsfondens 50 års jubilæum kl. 16-18. Alle frivillige inviteres. Senere 
flyttes udstillingen til Sophienholm, hvor den åbner den 10. september. Og endelig 
er den på Vendsyssel Kunstmuseum d. 1. december og 4 måneder frem. 
 
Jubilæumsbog 
I anledning af jubilæet udgives der en jubilæumsbog, som gives gratis til alle 
frivillige. Den udkommer den 10. juni. Det igangsatte arbejde med salg og 
distribution er godt i gang, men sekretariatet modtager gerne fortsat tips om 
mulige salgssteder og hjælp til aftaler med butikker eller andre, der vil sælge 
bogen. 
 

 Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt. 


