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Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

torsdag den 4. december 2008 
 
 
Tilstede: Arne L., Erik H., Hans Peter J., Henrik C., Ivan O., John A., Kirsten P., Per R., Peter 
B., Stig D. O., Elise Frydensberg. 
 
Afbud: Alex S., Bent B., Jan D., Jørgen S. L., Leif B., Tommy N. 
 
Desuden manglede: Leo G. L., Søren F. S. 
 
 
Årets julemøde blev som sædvanlig afholdt på Fjordmuseet i Jyllinge, og traditionen tro var der 
dejligt juleknas og guf på bordet. 
 
Elise havde i sidste weekend været en tur ved Gundsømagle Sø, og uddelte i den anledning en 
meget stor ros til gruppen. Både tårne, trampestier, gangbro og P-pladser fremstår velholdte og 
rigtig pæne. Man kan tydeligt se, at det er nogle flittige mennesker, som holder øje med 
området og holder det i orden, og det betyder meget for, om man som besøgende føler sig 
velkommen. De to nye bænke ved Gåseengen er også blevet et par fine små pausesteder 
undervejs. 
 
Elise fortalte, at den efterhånden 11-12 år gamle plejeplan for Gundsømagle Sø skal revideres i 
2009. Der er - blandt andet takket være arbejdsgruppens store indsats - sket rigtig mange ting 
siden plejeplanen blev til. Den nye plejeplan vil ligesom den første blive udarbejdet af Erik 
Mandrup Jakobsen fra Orbicon. Arbejdsgruppen vil blive inddraget i plejeplanen, som vil 
indeholde retningslinier for både naturpleje og formidling ved Gundsømagle Sø, og ideer 
modtages meget gerne. 
 
Fugleværnsfondens bestyrelse har besluttet, at Fugleværnsfondens ejendomme fremover skal 
drives efter principperne for økologisk jordbrug. Det har man i praksis gjort i mange år, idet der 
ikke bliver gødsket og sprøjtet på Fugleværnsfondens arealer, men der er en vigtig signalværdi i 
at kunne kalde sig økologisk.  
 
Fugleværnsfonden og Caretakerprojektet har besluttet, at alle medlemmer af Fugleværns-
fondens arbejdsgrupper fra nu af registreres som deltagere i Caretakerprojektet. Dette betyder, 
at man som medlem af en arbejdsgruppe vil få en række tilbud om fx kurser og årsmøder, men 
IKKE flere "pligter" eller arbejdsopgaver. Håbet er, at caretakerne kan lære mere om praktisk 
naturpleje og formidling samtidig med, at Fugleværnsfondens reservater kan opnå en styrket 
overvågning. Flere fra arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø er allerede aktive i 
Caretakerprojektet, men nu bliver altså alle i gruppen registret som deltagere i projektet. 
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Der vil blive høstet rør vest for Vesttårnet denne vinter. Arne har lavet en vejledning til 
rørhøsteren om, hvordan han kan undgå at køre hen over de huller, som bruges til at opsætte 
høhæs. 
 
Der er stadig ingen endelig afklaring af linjeføringen af den måske kommende motorvej til 
Frederikssund. Foreningen Grøn Trafik i Bycirklen (læs mere på www.trafik-bycirkel.dk) har 
fået lov til at lægge nogle materialer mod motorvejen i Østtårnet. Det er imidlertid meget svært 
at få folderne ud af folderkassen, og John kontakter Kåre Fog vedr. dette.  
 
Vi talte om følgende kommende arbejdsopgaver:  
 

• Fjerne skilt med "Henkastning af affald forbudt" på P-plads i Østrup 
• Opdatering af opslag vedr. ynglefugle i planchehalvtaget (Ivan) 
• Shine up af udstillingsmontren med skægmejser i planchehalvtaget 
• Fjernelse af lidt graffiti i Vesttårnet (Peter prøver at fjerne det fra plancherne med sprit 

og en akvarieskraber, John overmaler graffitien på træværket) 
• Det ene af skiltene i børnehøjde på gangbroen hænger lidt 
• Montering af tagrender på Vesttårnet (Stig og John til foråret) 
• Nyt tagpap og zinkinddækning på Vesttårnet (Stig og John til foråret) 
• Udskiftning af de mest ridsede vinduer i begge tårne (Arne til foråret) 
• Ny lille bænk i robinietræ i hjørnet af Gåseengen og Rågeskoven (Arne ved lejlighed) 
• Omlægning af sti ved mudret stykke (arbejdsdag for alle den 7. december) 
 

I ovenstående liste er en evt. tovholder sat i ( ). Man er velkommen til at kontakte tovholderen, 
hvis man vil være med til opgaven. De øvrige opgaver udføres af dem, som måtte have lyst. 
 
 
OG SÅ var vi nået til aftenens højdepunkt: Den Store Julequiz, som også i år var udarbejdet af 
Ellen Hansen, som er frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat. Der var stor ros til quiz’en, og 
efter et spændende opløb blev kåret hele fire vindere: Ivan, Kirsten, Peter og John, som alle 
havde ni rigtige. Da der kun var tre hovedpræmier, måtte der en lodtrækning til, før end Kirsten, 
Ivan og John kunne få overrakt hver deres fine fuglekrus. Bagefter blev uddelt trøstepræmier til 
alle, så ingen gik tomhændede hjem fra mødet. 
 
 
Mange tak for et godt møde og tak for jeres store indsats ved Gundsømagle Sø.  
Jeg ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og fuglerigt nyt år! 
 
 
Mange hilsener 
 
 
Elise Frydensberg 
Direktør     Kalender næste side... 
Kalender 2009               Gundsømagle Sø 
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Formidling og ture 
 

• Lørdag den 3. januar kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 7. februar kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 7. marts kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 4. april kl. 10 - ca. 13.30 /John 
 

• Lørdag den 2. maj kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 6. juni kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 4. juli kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 1. august kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 5. september kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 3. oktober kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 7. november kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 

• Lørdag den 5. december kl. 10 til ca. 13.30 / John 
 
CARETAKER TURE 

 
17. JANUAR   10:00 
21. FEBRUAR  10:00 
21. MARTS   10:00 
18. APRIL   09:00  
16. MAJ   09:00 
20. JUNI   09:00 
18. JULI   09:00 
15. AUGUST   09:00 
19. SEPTEMBER  09:00 
17. OKTOBER  09:00 
21. NOVEMBER  10:00 
19. DECEMBER  10:00 
 
Møde i Arbejdsgruppen 2009 
 

• Torsdag 12. marts kl. 19.00 
 

• Onsdag 17. juni kl. 19.00 
 

• Tirsdag 15. september kl. 19.00 
 

• Mandag 7. december kl. 19.00 
 


