
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 
onsdag den 3. september 2008 

 
Tilstede: Alex, Arne, Bent, Erik, Hans Peter, Ivan, John , Kirsten, Leif, Per, Peter, 
Tommy og Elise Frydensberg. 
 
Der var afbud fra: Henrik, Jan, Jørgen, Leo, Preben, Stig og Søren . 

…………………………………. 
 
Endnu en gang havde vi lånt det fine mødelokale på Fjordmuseet i Jyllinge, hvor mødet 
kunne starte i god ro og orden kl. 19.  
 
Vi indledte med at gennemgå arbejdsfordelingen for rydning og slåning af trampesti og 
gangbroer. Jan havde på grund af sygdom måttet sige fra med hensyn til pasning af 
område A og B (revideret oversigt er vedlagt), men Peter og Ivan var friske på at tage 
over i stedet for Jan. Søren F. Hansen har fået en entreprenør til at fjerne en del trævækst 
på østsiden af Vesttårnet. Han vil gerne have, at gruppe C, der vedligeholder stien fra det 
øverste sydvestlige hjørne af Gåseengen og frem til Vesttårnet, også medtager rydning af 
dette mindre stykke i vedligeholdelsesarbejdet. Tommy fra gruppe D fortalte, at tagrørene 
omkring boardwalken nu var så høje, at man ikke kunne kigge hen over dem, selvom man 
stod på bænken langs boardwalken. 
 
Markerne der grænser op til syd for FVFs reservat, og som tilhører Østrupgård, har ligget 
brak i nogle år. De skal nu dyrkes, og derfor er træerne langs skellet blevet skåret tilbage 
til skellinien af en entreprenør. Da beskæringen af hensyn til de store høstmaskiner skal 
ske helt op i 7 meters højde, er det ikke et arbejde for arbejdsgruppen, og beskæringen vil 
derfor også fremover blive foretaget af en lokal entreprenør. 
 
Årets høslæt ved Gundsømagle Sø den 26. og 27. juni forløb godt, og en fin beretning, 
med tilhørende billeder fra arrangementet, kan ses på Fugleværnsfondens hjemmeside. 
Flot arbejdsindsats af  le-folket! Høhæsset blev afrigget midt i august, og Jørgens køer 
nyder nu det gode krydder-hø. 
Gruppen mangler deres leer til vedligeholdelse af gangstier m.v. Elise beder Søren F. 
Hansen om at få dem sat ud i skuret hurtigst muligt. 
 
Bent nævnte, at skiltet på gangbroen i rørskoven med teksten "Støttet af Aage V. Jensens 
Fonde" er væk. Nye skilte med et nyt logo er ved at blive fremstillet, og når de er færdige, 
kan et nyt skilt sættes op. Elise taler med Allan om meningen med vejviserskiltet ved den 
selvlukkende låge. 
 
Jan havde meddelt Elise, at han godt vil fortsætte som overfoldermester, og sørge for at 
folderkasserne er fyldt op med de foldere, der passer til årstiden. 
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Arne og Ivan ordner redekasser lørdag den 13. september fra kl. 9.00. Alle interesserede 
er velkomne til at deltage, eventuelt bare et par timer. 
 
John indkalder til en arbejdsdag i oktober, hvor følgende arbejdsopgaver står på 
programmet: 

• Siddestubbene er trillet ned på Gåseengen. De skal lægges ud i vandkanten. 
• Der skal bygges en simpel bænk, hvor siddestubbene stod. 
• Der skal lægges tråd på gangbroen over drænudløbet på Gåseengen. Gangbroen skal 

stadig kunne skilles ad. 
• En piktogramstolpe på P-pladsen er blevet påkørt og skal rettes op eller "omplantes". 
 
Til sidst talte vi om den Sangsvane, der stadig holder til i området. Det er nu tredje år, den 
er observeret ved Gundsømagle Sø, og det lader til, at den ikke kan flyve, men den klarer 
sig altså alligevel. 
 
Så var et godt og hyggeligt møde slut, og vi gik hver til sit. Tak for Jeres hjælp og Jeres 
måde at være på! 
 
Referent: Elise Frydensberg 


