Fugleværnsfonden, den 15. december 2014
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i arbejdsgruppen Gundsømagle Sø
mandag den 8. december 2014
Til stede: Alex, Bent, Henrik, Ivan, John, Kirsten, Peter, Sten, Stig, Tommy, Ulla samt Elise
Frydensberg (EF) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)
Afbud: Betty, Britta, Claus, Mary Ann, Pia, Søren
I øvrigt manglede: Hans, Jens, Jørgen, Lisbeth, Per

Vi mødtes i VUC-centeret i Roskilde, og spredte de medbragte julegodter ud over bordet.
Elise indledte mødet med nyheden om, at tidspunktet nu er kommet til, at hun går på pension fra
midt i maj måned. Den endelige fratrædelsesdato er dog endnu ikke fastlagt. Elise har været ansat
i Fugleværnsfonden i 23 år, så det er efter lang og tro tjeneste, at hun stopper i ansættelsen.
Herefter gik vi over til:
Siden sidst
Der er afholdt guidede ture den første lørdag i måneden.
Gruppen har holdt en arbejdsdag, hvor følgende opgaver blev klaret:






Flytning af to træstammer ved bord/bænkesæt
Rørklipning med hækkesaks omkring gangbroen i rørskoven
Rydning af pil for kommende høslæt
Rydning af pil, som hænger ind over gangbroen, vest for Vesttårnet
Fjernelse af diverse affald på p-plads

Valg af ny kontaktperson
John har efter mange travle og arbejdsomme år valgt at fratræde som kontaktperson. Elise havde
medbragt et papir, som beskrev kontaktpersonens opgaver, og dette papir blev gennemgået.
Henrik lod sig ikke afskrække af de mange opgaver og blev herefter valgt som ny kontaktperson
med applaus.
Optællinger af ynglefugle 2015
Fugleåret 2013 er netop udkommet, og Bent havde gennemgået ynglefugletallene fra
Gundsømagle Sø og sammenholdt dem med tallene i DOF-basen. Der var fin overensstemmelse
mellem de to observationssæt, og der var enighed om, at optællingerne ved Gundsømagle fint
afspejlede de ressourcer, der er i gruppen til denne aktivitet.
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Jagt på naboens grund
Da jagten startede i dette efterår, havde John set en grågås, som blev anskudt af nogle jægere på
naboens grund. Alex opsøgte naboen, som beklagede episoden meget. Det var nogle unge mænd,
der havde lånt jagten, men naboen havde irettesat dem, og opfordrede til, at folk fra
arbejdsgruppen meldte det til ham, hvis der opstod problemer igen.
Reparation af gangbroen
Ca. 7 meter af gangbroen ved østtårnet trænger til en renovering. Alex og John har besigtiget
denne del af gangbroen med Hans Meilstrup og bedt ham om at komme med et tilbud. Vi har dog
endnu ikke hørt fra ham, så Alex indhenter yderligere tilbud. Gangbroen er gået i stykker, fordi
køerne har gået på den. For at hindre, at dette gentager sig, blev det foreslået at lægge nogle
bunker med kvas langs gangbroen.
Arbejdsdag:
Der skal afholdes en arbejdsdag i januar måned, Henrik indkalder. Der er følgende arbejdsopgaver:





Opsætning af redekasser
Der mangler kyllingenet nogle steder på gangbroen. Stig køber en rulle kyllingenet
Udlægning af kvas langs gangbroen
Der skal købes en kasse til motorsaven i skuret, så den ikke drypper

Guidede ture:
Bemandingen på de guidede ture den første lørdag i hver måned kom på plads. Da Jens ikke var
tilstede på mødet, skal der tages forbehold for, om han kan møde op de to dage, som han er sat
på. Peter tjekker op på dette. Ivan vil være til stede på turene i den udstrækning, hans helbred
tillader dette. Bemanding og datoer er:
Lørdag den 3. januar:
Lørdag den 7. februar
Lørdag den 7. marts
Lørdag den 11. april
Lørdag den 9. maj
Lørdag den 6. juni

Tommy og Ivan
Sten og Peter
Jens (?) og Peter
Sten og Henrik
Jens (?) og Peter
Tommy og Sten

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 9.00
Kl. 9.00
Kl. 9.00

… og så var vi nået til eventuelt, hvor arbejdsgruppen blev udsat for den fantastiske julequiz,
udarbejdet af Ellen Hansen, der er frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat. Quizzen var som
sædvanlig svær, men det hjalp lidt på resultaterne, hvis man havde læst det seneste nummer af
Fugle og Natur. Det endte med, at Sten og Stig tog første- og andenpladsen, mens tredjepladsen
måtte deles mellem flere deltagere.
Tak for jeres fantastiske måde at være på igennem efterhånden mange år. Jeg håber, at I har
mulighed for at komme og sige pænt farvel, når jeg stopper. I vil høre nærmere om dette. I første
omgang ønsker jeg jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.
De allerbedste hilsener
Elise
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