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Referat  af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 
onsdag den 5. maj 2010 

Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Brian W., Hans H., Henrik W., Leif J., Poul Erik W., 
Simona L. F., Torben L., Torben-Mikkel, samt Søren F. Hansen fra Fugleværnsfonden (FVF). 
 
Afbud: Peter V.  
Desuden manglede: Inger N., John B. J. 
_______________________________________________________________________ 

 
Intro 
Det var en kold, men dog herlig aften ved Ravnstrup Sø. Gøgen kukkede i det fjerne og vi kunne 
heldigvis lune os ved bålet. Der er stor ros til hele arbejdsgruppen for den flotte stand, som 
reservatet står i.  Det er en fornøjelse at besøge reservatet, og det er tydeligt, at der er en aktiv 
gruppe, som passer på stedet.  

Henrik kunne fortælle at området i stigende grad er kendt i lokalområdet af diverse organisationer 
og privatpersoner. Et indtryk man også får ved at besøge reservatet, for selv på en almindelig 
hverdagseftermiddag møder man en del besøgende. 

Velkommen til Mikkel i gruppen. Det bliver herligt at få glæde af Mikkels ekspertise inden for 
fuglekasser. 

 

Aktiviteter siden sidst 
Simona kunne remse en lang række opgaver op, som var blevet løst: 
 
Flis: En weekend i januar blev brugt til at lave flis af det træ, der i løbet af 2009 var fældet langs 
med stien. Det blev til et par reelle bunker, som allerede delvist er spredt ud som gangunderlag. 
Det resterende spredes ud, når der er indkøbt et par brugbare kartoffelgrebe. 

Fårehuset er blevet renset og møget ligger klar til afhentning, så Torbens kartofler kan få noget 
godt at gro i. 

Der er ryddet op omkring høladen. 

Der er lavet brænde til shelter og bålplads. 

PODA har lavet en fin gennemgangssluse til fårene (Henrik checker strøm, og giver melding til 
Søren, hvis der er et problem, som skal ordnes af PODA). 

Tårnfalkekasse er udskiftet med hjælp fra ekstern frivillig træklatrer.  

Økobaseskuret er blevet ordnet og indrettet. 
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Der er indkøbt en ny og lettere kratrydder samt en trillebør. 
 

Renovering af skur mv. 
Taget på skuret t har vist sig at være utæt. Søren kontakter firmaet, der har bygget skuret for 
reklamation. 
Arbejdsgruppen kan godt selv lave et nyt tag med vandfaste plader og tagpap. Leif tager mål og 
Simona og Anne står for indkøb i byggemarked. 
Henrik taler med Helen Holm for at få en afklaring af behovet hos lokale skoleklasser for at bruge 
det andet rum i skuret. 
Søren undersøger via Allan, om ikke Fugleværnsfonden har noget grej, der kan sættes ind i 
økobasen, da det muligvis er manglende midler på de lokale skoler, der betyder at de ikke rigtigt 
bruger det til noget.  
 

Høslæt 
Høslæt er igen en af sommerens prioriterede arbejdsopgaver. Sidste år udvidede vi høengen, så 
den nu går helt hen til Hedebækken. Området er under omdannelse til et fint stykke eng, men 
stadig domineret af kærstar og tagrør. For at ”trykke” disse bør området slås to gange. Første gang 
allerede i maj, hvorefter det skal have sin anden slåning i forbindelse med det ordinære høslæt i 
juni måned. Søren sørger for, at der transporteres lidt flere leer ned til søen, så der er noget at slå 
med. 

1 slåning: 20. maj kl. 18.00 (det afslåede rives sammen i et par bunker), 2 slåning: 29. juni kl. 
18.00, og stakning af hø: 4. juli kl. 10.00. 
 

Seminar for kontaktpersoner 
Simona orienterede om det seminar, der var afholdt 3. marts i Fuglenes Hus for alle 
Fugleværnsfondens lokale frivillige arbejdsgrupper. Det havde været interessant for Simona at 
høre om, hvordan arbejdet er organiseret i de andre arbejdsgrupper. 

Vi talte herefter om begrebet hvilende medlemmer. Der var enighed om, at man godt kan være 
hvilende i en afgrænset periode, såfremt helbred eller arbejde umuliggør en indsats. Der skal dog 
være ’udsigt’ til, hvornår man igen kan yde en indsats. I øjeblikket er det kun Peter J., som ikke har 
været aktiv et stykke tid. Søren kontakter ham for at rykke for en melding, om har stadig har lyst til 
at være med. 
 

Ture 
Forårets turprogram er godt i gang. Der har været ture på april søndage og nu er fuglestemme-
turene i gang. Dertil har arbejdsgruppen afholdt et meget velbesøgt familiearrangement med 
fuglekassebygning og snobrød i marts. Pressedækningen havde været ideel med både omtale i 
sjællandske medier og ugebladet. John foreslog at man fremover også kontaktede DR P4 
(regionalradioen) som gerne omtaler arrangementer. De kontaktes på hurra@dr.dk  

Anne m.fl. foreslog, at der blev indkøbt et højtaleranlæg til turene, da de bagerste har svært ved at 
høre, hvad der bliver sagt. Søren lovede at spørge Allan om noget sådant kan lade sig gøre. 
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Kommende opgaver 

Handymanopgaver 

• Taget på skuret renoveres 
• Gelænder på det gamle tårn skal renoveres (delvist udskiftes) 
• Opsætning af nye fuglekasser. På udvalgte noteres et nummer, og der tages en GPS 

koordinat, så vi kan vise et kort på hjemmesiden med hvilke kasser der hænger hvor. Brian 
tager GPS koordinater og sender dem til Søren. 

Naturpleje og diverse slåning 

• Stien. På næste arbejdsdag laves der en fordeling af opgaven med at holde stien flot 
henover sommeren, så det ikke kun hænger på Bent og Henrik 

• Indkøb af kartoffelgrebe til udlæg flis (Simona) 
• Udlægning af flis 
• Høslæt 
• Slåning under hegnstråd for at forhindre afledning 
• Henrik og Bent indfanger får med forvoksede klove og laver ”fodpleje” 
• Kabel skal graves ned ved den nye gennemgangssluse 
• Henrik checker strøm på hegn og giver Søren melding, hvis der er fejl på hegnet 

 

 

Kalender 

20. maj kl. 18.00  1. slåning af høeng og udlæg af flis 

19-20. juni  Tag på skur, slåning under hegn, reparation af gelænder 

29. juni kl. 18.00  Høslætaften 

4. juli kl. 10.00  Stakning af hø 

16. august kl. 19.00  Arbejdsaften  

8. september  Næste møde i arbejdsgruppen (med grillmad) 

 
Eventuelt 
John vil gerne fremvise sin leslåede strandeng på Enø. Gruppen var begejstrede og afventer en 
invitation fra John. 
Simona har solgt pinbadges for 1200 kr., som nu er overdraget til DOF. Flot arbejde. Søren 
fremsender lidt ekstra vibebadges til Simona. 
Der skal fremsendes nogle ekstra kasketter til Simona (Ingrid) 

Tak for et godt møde med dejlig forplejning i form af kage og paradisæblebrændevin. 

Referent: Søren. 


