
Referat	  fra	  møde	  i	  arbejdsgruppen	  ved	  Gundsømagle	  Sø	  den	  15.	  juni	  2011	  
	  
Tilstede:	  Alex,	  Bent,	  Britta,	  Hans	  Peter,	  Ivan,	  John,	  Kirsten,	  Leif,	  Mary	  Ann,	  Per	  R.,	  Per	  S.,	  Stig,	  Tommy	  
og	  Elise.	  
Der	  var	  afbud	  fra	  Henrik,	  Inge	  Britt	  Jens,	  Jørgen,	  Peter	  og	  Søren.	  
	  
	  
Vi	  mødtes	  kl.	  18.00	  ved	  Vesttårnet	  i	  et	  fint	  vejr.	  Vi	  startede	  med	  at	  mindes	  Jan,	  som	  døde	  den	  22.	  
maj.	  Britta	  læste	  et	  brev	  op	  fra	  hans	  mor,	  og	  Bent,	  som	  deltog	  ved	  bisættelsen,	  oplæste	  et	  takkebrev	  
fra	  Jans	  mor.	  Vi	  vil	  savne	  Jan	  fremover.	  
	  
Siden	  sidst:	  
Elise	  overbragte	  en	  stor	  tak	  fra	  Iben	  til	  Alex	  og	  Ivan	  for	  deres	  assistance	  på	  Fuglenes	  Dag,	  hvor	  ikke	  
mindre	  end	  65	  mennesker	  var	  mødt	  frem.	  En	  medvirkende	  årsag	  til	  det	  store	  fremmøde	  var,	  at	  der	  i	  
Lørdag	  Politiken	  var	  bragt	  en	  3	  siders	  omtale	  af	  arrangementet	  ved	  Gundsømagle	  Sø.	  	  
	  
Vedr.	  overvågning,	  så	  bliver	  fuglene	  som	  vanligt	  talt	  2	  x	  om	  måneden.	  Nattergalen	  er	  gået	  lidt	  
tilbage,	  der	  er	  registreret	  broget	  fluesnapper,	  et	  vibepar	  har	  fået	  unger,	  og	  rørhøgen	  har	  
tilsyneladende	  fået	  unger	  i	  reden	  ca.	  75	  meter	  fra	  gangbroen.	  Flot,	  flot!	  
	  
Kirsten	  fortalte,	  at	  hun	  og	  Inge	  Britt	  havde	  indledt	  optællingen	  af	  de	  fire	  fokusarter	  af	  planter	  i	  
reservatet	  (festgræs,	  kødfarvet	  gøgeurt,	  sump	  hullæbe	  og	  trævlekrone).	  Festgræsset	  har	  spredt	  sig	  
rigtig	  godt	  i	  visse	  områder	  langs	  gangbroens	  lysåbne	  del.	  Hun	  vil	  sende	  nogle	  eksemplarer	  til	  Søren	  
Hansen,	  så	  hun	  er	  helt	  sikker	  på	  bestemmelsen	  af	  græsset.	  Kirsten	  regner	  med,	  at	  registreringen	  
starter	  op	  i	  fuldt	  omfang	  fra	  næste	  sæson.	  
	  
Nogle	  studerende	  fra	  RUC	  var	  ved	  at	  skrive	  en	  opgave	  om	  frivilligt	  arbejde	  i	  naturforvaltningen	  og	  
havde	  udsendt	  spørgeskemaer	  til	  arbejdsgruppen.	  Desuden	  havde	  de	  interviewet	  Bent,	  som	  sender	  
link	  til	  rapport,	  når	  den	  er	  færdig.	  
	  
Elise	  fortalte,	  at	  man	  i	  Fugleværnsfonden	  vil	  arbejde	  på	  at	  få	  Gundsømagle	  Sø	  inden	  for	  grænsen	  af	  
den	  (måske)	  kommende	  nationalpark	  Roskilde/Lejre.	  	  
	  
Kommende	  opgaver	  og	  arrangementer:	  
Der	  blev	  fremsat	  ønske	  om	  en	  2-‐dages	  tur	  til	  Sverige	  i	  løbet	  af	  efteråret.	  Det	  kunne	  være	  i	  nærheden	  
af	  Høør,	  hvor	  Peter	  måske	  kan	  hjælpe	  med	  at	  finde	  et	  egnet	  overnatningssted.	  Tommy	  og	  Bent	  
finder	  dato	  og	  arrangerer.	  
	  
Der	  er	  høslet	  søndag	  den	  26.	  juni	  kl.	  9.00.	  Mail	  med	  opfordring	  til	  deltagelse	  og	  tilmelding	  er	  
udsendt.	  Elise	  har	  mailet	  med	  Jørgen,	  og	  han	  fortrækker,	  at	  høet	  høstes	  og	  tørrer	  og	  derefter	  køres	  
hjem	  til	  ham.	  Han	  skriver:	  Skulle hilse fra kreaturerne og sige, at "krydderblanding" er fint, tørre tagrør 
og lignende stift materiale er knapt så sjovt at skulle have igennem spiserøret flere gange - bl.a. i 
forbindelse med drøvtygning. Er på tjenesterejse 4-25/7, så afhentning af hø vil nok mest sandsynligt 
kunne finde sted sidste uge i juli. Han opfordrer med andre ord til, at tagrørene holdes adskilt fra det 
øvrige hø. 



Ud	  over	  arbejdsgruppen	  deltager	  Peter	  Friis	  Møller	  fra	  Fugleværnsfondens	  bestyrelse	  og	  Søren	  
Hansen	  fra	  sekretariatet	  i	  høslættet.	  Marie-‐Louise	  skaffer	  to	  nye	  leblade	  og	  lægger	  dem	  i	  skuret	  
onsdag,	  hvor	  Stig	  henter	  dem	  og	  monterer	  dem.	  
	  
John	  sørger	  for	  pølser	  og	  drikkevarer,	  Britta	  tager	  kartoffelsalat	  med,	  og	  Kirsten	  medbringer	  en	  
lagkage	  og	  muligvis	  en	  revideret	  sang.	  Det	  skal	  nok	  blive	  et	  flot	  slet.	  
	  
Der	  er	  flg.	  arbejdsopgaver	  at	  udføre:	  

• Dagbogsholder	  og	  tilhørende	  skilt	  bør	  fjernes	  fra	  tårnene	  (Mary	  Ann)	  
• Renovering	  af	  udstillingsmontren	  i	  skuret	  (Alex	  &	  Britta)	  
• Dørhåndtag	  i	  østtårnet	  mangler	  (Stig	  &	  John)	  
• En	  stamme	  med	  snore	  bør	  fjernes	  fra	  østtårnets	  fundament	  (Ivan)	  
• Undersøgelse	  af	  om	  man	  må	  afbrænde	  grene	  o.lign.	  på	  bål	  i	  naturområder	  i	  Roskilde	  

Kommune	  (Per	  S.)	  
• Udskiftning	  af	  råddent	  træ	  i	  østtårnet	  (Elise	  kontakter	  Hans	  Meilstrup)	  
• P-‐Skiltet	  i	  Østrup	  er	  bøjet	  (Elise	  kontakter	  kommunen)	  
• Renovering	  af	  gangbro	  (John	  indkalder	  til	  arbejdsdag)	  

	  
	  
Og	  så	  var	  et	  godt	  møde	  slut.	  Tak	  til	  John	  for	  to	  griller	  med	  masser	  af	  kul	  på	  og	  tak	  til	  Stig	  og	  Mary	  
Ann	  for	  dejlig	  salat	  og	  til	  Ivan	  for	  kage.	  Vi	  ses	  næste	  gang	  tirsdag	  den	  6.	  september	  på	  Fjordmuseet.	  
Jeg	  ønsker	  Jer	  alle	  en	  rigtig	  god	  sommer!	  
	  
Referent:	  Elise	  


