Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
torsdag den 9. marts 2006
Tilstede: Arne, Bent, Erik, Hans Peter, Henrik, Jan, John, Jørgen, Leo, Preben, Stig,
Søren og Elise.
Der var afbud fra: Claus, Erik, Jimmy, Kirsten, Leif og Vibeke.
Desuden manglede: Kenneth, Klaus og Tommy.
………………………………….
Vi mødtes på Fjordmuseet i Jyllinge - denne gang i det lille mødelokale, hvor akkurat alle
kunne få en stol at sidde på. Bent pyntede bordet med en masse forskellige sodavand, og
så var vi ellers klar til mødet.
Elise ønskede gruppen et MEGET STORT tillykke med den fornemme miljøpris fra
Roskilde Amt - som er meget, meget velfortjent. Hun beklagede samtidig, at hun ikke
kunne være til stede på selve dagen og takkede for de billeder flere fra gruppen havde
sendt til Fugleværnsfonden. Hvis nogen har flere billeder, modtager vi dem gerne. Også
tak for de mange udklip om begivenheden fra små og store lokalaviser.
En anden FVF-arbejdsgruppe havde efterlyst nogle små skilte til at sætte på tøjet, så
besøgende kunne se, at man "tilhørte" Fugleværnsfonden. Det giver også en større
autoritet, hvis man møder folk, der lufter løse hunde eller lignende. Fugleværnsfondens
sekretær, Jørgen Wikkelsø, havde derfor fremstillet nogle fine skilte med vibelogo og den
pågældende arbejdsgruppes navn. Elise uddelte Gundsømagle Sø gruppens skilte. Der er
plads til, at man kan skrive sit navn på skiltet, hvis man har lyst til det.
I anledning af DOFs 100 års jubilæum har Allan planlagt et projekt, der hedder "100 ture i
100-året". Planen er at arrangere flere ture end normalt i fugleværnsområderne, for at
markere DOFs jubilæum. Allan, der foreløbig er oppe på 50 ture (inkl. Johns ture), havde
bedt Elise spørge, om nogle i Gundsømagle Sø gruppen har tid og lyst til at arrangere en
eller flere ture/andre arrangementer. Bent, Jan, Stig og Preben meldte sig på banen og
holder en åben tur tirsdag den 23. marts kl. 19. Bent skriver lidt om turen til Allan.
Desuden har Hans Peter planlagt en tur i efteråret for Natur og Ungdom. Denne kan også
annonceres som en åben tur. Hans Peter kontakter Allan, når datoen ligger fast.
I løbet af foråret er Bent guide på en tur ved Gundsømagle Sø for en lærergruppe, og Leo
har den 23. marts lærergruppen fra Lindebjergskolen med til fugleværnsområdet. Disse
ture er dog ikke åbne for almindelige besøgende. Jørgen fortalte, at hans børn går på
Lindebjergskolen, og at man der er meget interesseret i at få børnene ud i naturen. Det
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ville være oplagt at skolen kontaktes i forbindelse med projekt Adopter et Reservat.
Måske nogle fra gruppen kunne hjælpe Allan i den forbindelse.
Elise fortalte, at der ved en fejl er høstet tagrør helt ind til gangstien ved vesttårnet. Hun
har talt med Ole om det, og han beklager meget fejlen, som skyldes en misforståelse. Det
er aftalt, at der næste år udarbejdes nogle meget tydelige og klare aftaler, inden der høstes
rør. Det har i øvrigt været et besværligt høstår, fordi vejret længe vekslede mellem frost
og tø, og det var lige akkurat, at det lykkedes at få høstet inden den 1. marts, som
lovmæssigt er fastsat som seneste høsttidspunkt.
Den botanikstuderende, som skulle lave vegetationsanalyser på Gåseengen, blev
desværre syg og gennemførte derfor ikke undersøgelserne. Jørgen har indsamlet de små
afmærkningspinde af plastic, som køerne har flyttet rundt på i græsningssæsonen, så hvis
hun vender tilbage til projektet, kan hun hente mærkningspindene hos ham.
Jørgen fortalte, at han har slukket for strømmen til kreaturhegnet. Han tændte dog for det
ingen i en kort periode, da nogle skolebørn for et par måneder siden ødelagde hegnet ved
at slå på det med kæppe. Heldigvis kom Jørgen forbi, og gjorde det klart for den
tilstedeværende lærer, at han ville kræve erstatning til reparation af hegnet fra skolen,
hvilket han da også har fået.
Og så til aftenens helt store emne: Hvad skal de 10.000 kr. fra miljøprisen bruges til?
Der var enighed i gruppen om, at pengene skulle anvendes til en fælles tur, og flere havde
fremsendt forskellige forslag til turmål. I første omgang blev tre principielle ting besluttet:
1. Ægtefæller og/eller kærester skal inviteres med på turen
2. Det skal være en endags tur - og
3. Det skal være en fælles bustur
Således afklarede tog vi en runde, hvor alle havde lejlighed til at ytre sig om de forskellige
foreslåede turmål. Interessen samlede sig især om tre destinationer: Vattenriket ved
Kristianstad, Møns Klint/Nyord og Åmosen ved Tissø. Der blev nedsat en lille tur-gruppe
bestående af John, Bent og Preben, som sammen undersøger buspriser, transporttid, pris
på kromad, mulighed for guider på stedet etc. Gruppens oplysninger sendes ud til alle,
hvorefter der stemmes om de tre muligheder.
Hvad angår tidspunktet for turen, havde Bent medbragt nogle fine skemaer med datoer,
hvor vi hver især skulle sætte et + eller - ud for dagen. Skemaerne blev derefter indsamlet
anonymt, og tur-gruppen vil nu fastlægge turen til det tidspunkt, hvor flest muligt kan
deltage. Jan foreslog, at der bliver taget nogle billeder på turen, og at vi skriver til
Roskilde Amts Avis om den, hvilket alle fandt var en god idé. Det bliver jo rigtig
spændende med sådan en tur. Mon ikke alle glæder sig til den!
Til sidst blev registreringerne fra redekassegruppen omdelt - og så opdagede Elise
pludselig, at uret på væggen gik 10 min. for langsomt, så hun ville komme for sent til sin
bus. Arne tilbød at køre hende til bussen, men kom så i tanker om, at han ikke var i bil, så
SPRANG
det blev Leo, der raaaacede af sted til stoppestedet, hvor bussen holdt og Elise
op
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i den. Pyha! Der var en time til den næste bus, så det var heldigt. Tak til Arne for tilbuddet
og til Leo for turen!
Og tak til Jer alle sammen for Jeres store indsats ved Gundsømagle Sø og for et rigtig godt
og hyggeligt møde.
Referent: Elise Frydensberg

