Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
torsdag den 13. oktober 2005
Tilstede: Birte, Børge, Flemming, Gunnar, Mogens med frue, Per B, Per H med frue samt Elise.
………………………………….
Vi mødtes på Bøjden Kro kl. 18.00. Her kunne alle spise sig mætte i biksemad eller
fiskeret oven på en travl eftermiddag, hvor det nye Bøjden Nor blev indviet.
Selve indvielsen gik godt. Der kom rigtig mange mennesker (omkring 45) i det gode vejr.
Formanden for Teknik og Miljøudvalget i Fåborg Kommune klippede den røde snor over,
og Aase demonstrerede i sin kørestol, at den nye sti og det nye skjul var handicapvenligt.
En dejlig dag med en fin stemning. En kæmpe stor tak til arbejdsgruppen for den meget
store indsats, der er ydet op til indvielsen - det er godt gået!
På mødet talte vi om følgende:
Per B ønsker en gang imellem assistance til optællinger af yngle- og rastefugle i
fugleværnsområdet, da han af og til er bortrejst. Flemming meldte sig som substitut, når
Per er forhindret.

Lørdag den 26. november kl. 9.00 er det kassedag. Her skal de opsatte redekasser
rengøres, og to kasser skal flyttes, da de befinder sig på anden mands jord. Desuden har
Flemming bygget 10 kasser til grå fluesnapper, som skal opsættes. Hvis man har en stige,
er det en god idé at tage denne med.
Der mangler at blive opsat en del piktogrammer på de nye skiltestolper. Børge sender en
liste over manglende piktogrammer til Elise, som sørger for at sende disse til Børge
hurtigst muligt.
Det blev foreslået, at man kunne opsætte et luftfoto af Bøjden Nor - lamineret i plastik som en midlertidig udstilling, indtil plancherne i det nye planchehalvtag er færdige. Elise
prøver at fremskaffe et sådant, og sender det til Per.

Lørdag den 21. januar kl. 9.00 er det fældningsdag. Flere i gruppen har en kædesav,
som de medbringer. Elise indskærpede, at man SKAL anvende relevant sikkerhedsudstyr,
når man bruger kædesav, og at evt. manglende sikkerhedsudstyr kan indkøbes på
Fugleværnsfondens regning.
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Lørdag den 25. marts kl. 9.00 er det oprydnings- og reparation af
plankeværketdag.
Det blev foreslået, at foretage en kontrolleret afbrænding af tagrørene og de høje urter i
den sydvestlige del af det indhegnede område. Her er det hele så tilgroet, at køerne næppe
kan gøre kål på det. Elise søger om de nødvendige myndighedstilladelser - efter nærmere
aftale med Per B.
Det vil være særdeles ønskeligt med et højere græsningstryk til næste år, hvilket vores
forpagter, Bent, da også har lovet. Om et par år vil det desuden være nødvendigt
med en grenknuser på det ryddede areal, hvor især poplerne sender en del rodskud op.
Flemming fortalte, at DOF-Fyn igen i år arrangerer fuglestemmekursus og
fugletællingskursus for alle i lokalafdelingen.
Flere i gruppen havde oplevet et uforskammet svar, når de gjorde besøgende
opmærksomme på, at hunde skulle holdes i snor. Der var enighed om, at det ville være
fint med et lille skilt med vibelogo og "DOF/Fugleværnsfonden" på, samt navnet på det
pågældende fugleværnsområde. Man kunne så tage skiltet på, når man arbejdede i marken
eller i det hele taget færdedes i reservatet. Elise prøver at arbejde videre med denne idé.
Gunnar sender artikler om indvielsen fra Fyns Amtsavis og Fyns Stiftstidende til Elise
(Tak Gunnar - det var en flot artikel i amtsavisen!), og Per Bak sender fra Fåborg Posten.
Arbejdsgruppen må i det hele taget gerne sende artikler fra lokale aviser om
Fugleværnsfondens reservater til Elise, som jo ellers ikke ser dem!
Per bad gruppen om at huske at melde afbud til arbejdsdage og møder. En revideret
liste over gruppens medlemmer udsendes sammen med referatet.
Og så var et godt og hyggeligt møde slut. Tilbage er blot at sige tusind tak for Jeres store
hjælp til Fugleværnsfonden og at ønske Jer alle en rigtig god arbejdslyst i de kommende
måneder.
Referent: Elise

