REFERAT
Vedr. møde i arbejdsgruppen for Ravnstrup Sø, torsdag den 8. december 2005 hos Bent:
Tilstede:
Henrik M, Brian, Henrik W, Bent, Nina
Afbud:
Birthe, John
ad. 1) Hvad er der sket i løbet af 2005 og specielt siden mødet i september?
09.01.05: Rydning af frølommer v. engen samt fortsat rydning af det nyryddede neden for Torben.
05.02.05: Ris slæbt op til flishugning og rydning. Efterfølgende flishugget af Bent & Torben. Flisen
senere kørt ud på stien af Henrik W med børn.
26.02.05: Rydning m.v.
09.04.05: Kyllingenet på gangbrædder. HW slog sin finger!
10.04.05: Frøtur
27.04.05: Frøtur (aften)
11.05.05: Slåning under hegn og slåning af bjørneklo uden for fold.
29.05.05: Fuglenes Dag-tur kl. 20
28.06.05: Høslet
03.07.05: Sætning af hø
09.08.05: Stislåning m.v.
18.09.05: HW og Bent ryddede pil så det sprøjtede og lagde klar til flishugning.
30.10.05: Sti ryddet frem til det nye skjul i sydenden.
16.11.05: Fuglekasseaften.
ad. 2) Fuglekasser produceret 11.11.05 – hvor skal de hænge? Hvem hænger op? Skal der
laves flere?
Der er samlet 9. Skal have tagpap og males. Der er lavet stærekasser, som foreslås ophængt i de to
kirsebærtræer på engen.
Der er desuden tømmer til mindst 50 til. Vi sætter kasseaftner ind i vinter/forårsprogammet.
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ad. 3) Gangbroen/skjulet i sydenden. Kan nogen hjælpe?
Hans M. kan ikke fortsætte førend der kommer frost. Elise og HM beder om opsætning af skilt, som
indskærper adgangsforbud på den påbegyndte gangbro.
HW får skilt af Elise og opsætter det.
ad. 4) Der mangler bræt i fugletårnet – hvem gør noget?
Henrik M. har udvirket at Hans M. skifter/isætter bræt.
ad. 5) Ny græsslåmaskine – skal vi købe den tilbudte?
Vi afprøver en maskine, som vi har til låns, og som fungerer som en buskrydder på hjul (med ’snor’
som tåler slag mod sten etc.)
Henrik M. har udvirket, at vi kan afprøve den til foråret, inden vi tager stilling. Den står p.t. i
Fugleværnsfondens kælderafsnit på Raunstrup.
ad. 6) Fastlæggelse af arbejdsdage i vinter
22.01.06 kl. 10: (rydning af det sidste pil i Rørdrum-afsnittet og rydning af gåsegang til Knoldeng.
25.01.06 kl. 19: Kasseaften, Ålehusvej 20, kælderen.
26.02.06 kl. 10: (ophængning af kasser, bl.a.)
08.04.06 kl. 10: klargøring til frøtur. Bekæmpelse af bjørneklo.
09.04.06 kl. 14: Frøtur (HW)
26.04.05 kl. 20.00: Frø- og Vandriksetur (HW).
21.05.06 kl. 9: Slåning under hegn, klargøring af fold.
28.05.06 kl. 20.00: Fuglenes Dag (HW)
26.06.06 kl. 19: Høslet
02.07.07 kl. 10: Sætning af høstakke.
ad. 7) Fastlæggelse af mødedatoer, 2006
07.03.06 kl. 19 hos Bent
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07.06.06 kl. 19 ved søen
07.09.06 kl. 19 ved søen.
04.12.06 kl. 19 hos Bent.
ad. 8) Ture til Raunstrup Sø, foråret 2006
(se pkt. 6)
ad. 9) Evt.
Alle var enige om at sende Søren de varmeste hilsner!
Referent: Henrik Wejdling

