Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 12. december 2005
Tilstede: Alex, Arne, Bent, Erik, Hans Peter, Henrik, Jan, Jimmy, John, Kirsten, Leif,
Leo, Stig, Tommy og Elise.
Der var afbud fra: Claus, Erik, Jørgen, Preben, Søren og Vibeke.
Desuden manglede: Kenneth og Klaus.
………………………………….
Vi mødtes uden for Fjordmuseet og stod og skuttede os lidt i kulden, mens vi ventede på
Hans Peter, der skulle åbne museet for os. Et telefonopkald fremskyndede denne sag, og
HP ankom med speederen i bund få minutter efter. Vi indtog så det gode mødelokale på
Fjordmuseet, og hurtigt blev der spredt en masse guf og lækre sager med søde kager ud på
bordet, og en rigtig god julestemning bredte sig blandt de fremmødte.
Elise spurgte om der var noget nyt om Roskilde Amts naturpris, som det lokale
friluftsråd har indstillet arbejdsgruppen til at modtage. Der var intet nyt om denne sag, så
vi afventer fortsat resultatet.
I referatet fra sidste møde stod nogle lidt uklare ting om fangst af mink. Elise
understregede derfor, at hvis vi i forbindelse med bekæmpelsen af mink begynder at
opsætte fælder i minkens yngletid, skal Fugleværnsfondens bestyrelse først tage principiel
stilling til dette. Skov- og Naturstyrelsen kører for tiden en kampagne mod mink, og vi
kan med fordel afvente resultaterne af denne kampagne, inden vi ændrer i den nuværende
praksis med minkfælder ved Gundsømagle Sø.
Naturvejleder Allan har foreslået, at Kenneths flotte fotografier genbruges i en periode
på væggen i Vesttårnet. Arne har fotografierne liggende, og alle syntes det var en god idé.
Elise har efterfølgende sendt en mail til Kenneth, der er helt indforstået med dette.
Naturvejleder Allan siger også, at der står en kasse med nye vinterfoldere på
Vesterbrogade og venter på afhentning. Gruppen roste de nye, flotte foldere, og Jan blev
dernæst udnævnt til folderbestyrer. Han henter folderne i Fuglenes Hus og tager nogle af
dem der ligger i skuret hjem i sin kælder, så de ikke bliver skadet af fugt. Flere i
arbejdsgruppen kritiserede de nye folderkasser: De ser flotte ud, men de er for små. Arne
tilbød at idéudvikle kasserne, bl.a. ville han prøve at fjerne tværstangen i dem.
John har ryddet op under skuret og her fundet adskillige musereder og en del grene og
skrammel. Vi håber at dette vil hjælpe på de mange museproblemer i skuret.
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Allan var i starten af november til et møde med Rotary i Roskilde, hvor han fortalte om
Fugleværnsfonden og Gundsømagle Sø. Som tak for dette vil Rotary give et beløb til
"noget", der kan gavne den lokale arbejdsgruppe. Vi talte frem og tilbage om, hvad det
mon kunne være, og der var almindelig enighed om, at en maskine til klipning af tagrør på
gangbroerne ville være en rigtig god ting. Problemet var bare, at ingen kendte til en sådan
maskine. Elise prøver at kontakte Poul Hald Mortensen i Vejlerne og hører, om han kan
give et godt råd.
Leif havde gravet et stort hul i skovkanten ved Gåseengen, som han kan sidde i og
iagttage gæssene på engen. Elise fandt, at hullet skulle dækkes til igen, dels fordi børn,
hunde, pindsvin og andre væsener kunne falde i det, og dels fordi det, i følge fredningen
ved Gundsømagle Sø, er forbudt at lave såkaldte "terrænændringer". Leif lovede at
udjævne hullet. Vi snakkede om, at man måske kunne opsætte et diskret pilehegn med
kighuller i skovkanten, men flere mente, at det ikke var nødvendigt.
Tommy spurgte om Fugleværnsfonden ejer den markvej, der går fra Kirkerupvej og ud til
søen vest for vesttårnet. Det gør vi, men den anvendes ikke til noget.
Vi snakkede lidt om Søren Hansens ønske om at fjerne snogehøjen fra engen. Det er for
sent nu, idet snogene allerede er gået i vinterdvale, men der var enighed om at tage emnet
op på næste møde.
John fortalte, at Østrupgård havde fjernet grantræerne ved Gåseengen, og vist nok også
træerne i hegnet langs landevejen.
Og så var der ellers Julequizz med 13 svære spørgsmål om Fugleværnsfonden og
fugleværnsområderne. Det var ikke nemt, men Kirsten blev den store vinder med 9
rigtige, og hun vandt dermed præmien: Et kræmmerhus i pileflet til mejsekugler og andre
fugle-lækkerier.
Og dermed var et rigtig godt møde slut. Tak for Jeres store hjælp. Det har jo været et
spændende og arbejdskrævende år ved Gundsømagle Sø, men resultatet er til gengæld
blevet flot - blandt andet takket være Jer! Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.
Referent: Elise Frydensberg

