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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Onsdag den 14. august 2019 

 
Til stede: Bent, Birthe, Henrik, Inger, Jørgen, Poul Erik, og Jørn fra sekretariatet 

Afbud: Anne, Brian, Hans, Torben L, Torben M 

1. Siden sidst/orientering om udførte opgaver 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 

 

I sekretariatet er Hanne kommet tilbage fra orlov, og Maria, som var vikar for Hanne, er nu startet 

på et nyt vikariat, denne gang for Emilie, som er på barsel indtil 1. januar.  

 

Den nye buskrydder fungerer fint, men der kunne godt bruges flere batterier, da man ellers ikke 

kan slå hele stien, før batterierne er flade. Der kunne desuden bruges en klinge og en savklinge til 

buskrydderen. Jørn ser på priserne og spørger Kristian. 

 

Udførte opgaver: 

 Der er slået stier og sat kyllingenet på gangbroer og trappetrin. 

 Vindskederne på Bamses Hus er delvist repareret. 

 Der er taget høslæt i den sidste uge af juni. Arbejdsgruppen vil gerne fortsætte med det 

tidlige tidspunkt. 

 Henrik har haft rovterne rastende i søen. 

 Lærkebrædderne til shelteret er blevet monteret. Bent har desuden doneret en bænk ud for 

hestefolden, hvor man nu kan sidde og se på sommerfugle. Tak til Bent for donationen. 

 Der har været sat fælder op for mink, Jørn følger op på, om jægeren fik fanget noget. 

 
2. Renovering af tårnet 

Vi har fået ca. 1/3 af midlerne til tårnet. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige om eller hvornår 
vi får resten. Derfor må arbejdsgruppen meget gerne foretage mindre reparationer på en 
arbejdsdag. 
 
3. Fuglefodring 
Henrik genoptager fodringen i starten af oktober. Dermed skulle der være fuld hammer på 
aktiviteten til fuglefodringsarrangementet i slutningen af måneden. 
 
4. Græsning 
Der bliver græsset, og også for meget. Nu har fårene gjort, hvad de skulle og taget for sig af 
bjørneklo, rød hestehov, bjergrørhvene og canadisk gyldenris, og tiden er inde til at reducere 
græsningstrykket. Henrik forsøger sig lidt frem og overvejer fx at tage vædder fra. 
 
5. Høslæt 
Der blev taget høslæt i slutningen af juni. Inger foreslog at holde et åbent arrangement næste gang 
for at lokke nye medlemmer til gruppen. Måske kan Peter Friis Møller lokkes til at holde et 
arrangement til næste år evt. kombineret med et arrangement om træer. Jørn undersøger. 
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6. Insekthotel-arrangement 
Henrik regner med at kunne skaffe de fleste af materialerne, men sender en nødmail til resten af 
gruppen, hvis der mangler noget. 
 
8. Kommende arbejdsopgaver 

 Krogen over bålstedet mangler et beslag 

 Der skal skiftes en vindskede og flere brædder på Bamses Hus 

 Stien ved stenbunken – opfordring til at flytte en sten eller to om på den anden side af 
bunken, hver gang man går forbi 

 Rotter - Henrik indkøber effektive rottefælder, hvis de vender tilbage til skuret. 

 Kontrol af vangerne på trappen 

 Rampe til sydlige skjul 

 Brædder under bænkene i skjulet og i det hele taget minksikring af skjulet 

 Der er to hegnspæle, som skal skiftes (arbejdsdag) 

 Vi holder fortsat øje med rådhusvinen 

 Pileopvækst (vi tager det op som punkt på næste møde) 

 Beslag på gangbrædder 

 Nye gangbrædder visse steder 

 Jørgen sætter den nye DK-planche op på planchehalvtaget 
 
9. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

28. september kl. 9.00 

10. november kl. 10.00 

 
Næste møder: 
Julemøde tirsdag den 3. december kl. 18.00 
 
11. Eventuelt 
Idéer til lokkearrangementer kunne være DM i rådhusvin, snapsearrrangement etc. Hanne kan 
lave pressemeddelelse til lokale medier. Vi tager det op som punkt på næste møde, og Jørn beder 
Hanne om PR-udsendelseslisten, som så evt. suppleres fra gruppen. 
 
Birthe nævnte at flere skoleklasser i reservatet kunne øge interessen. Vi har tidligere haft 
adoptivklasser, men det er endnu ikke afklaret, hvor vi har klasser de næste par år. 
 
Slagelse Tekniske Skole har en naturplejelinje, som måske kunne hjælpe med at få bugt med 
pileopvæksten. Henrik vender tilbage med detaljer. 
 
Henrik undersøger, hvem klatreren var, som satte tårnfalkekassen op. Han kan måske åbne 
udsigten til den. 
 
Inger spurgte om visning af artsliste for alle arter, også-ikke fugle, på reservatets hjemmeside er 
mulig. 
 
 
Tak for et som altid hyggeligt møde! 

Mange hilsner fra Jørn 


