Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne
tirsdag den 6. september 2005
Tilstede: Bente C, Gerda, Margit, Mariann, Mette, Torben og Elise.
Der var afbud fra: Arne, Bente B, Christian, Erik, Freddie, Jens, Lis, Mogens, Olaf og Peter.

Desuden manglede: Bill Arthy, Henrik Højholm, Henrik Zeltner, Jesper Høffding, Niels
Tønnes Petersen og Ole Jønsson.
………………………………….
Vi mødtes i et udmærket mødelokale i biblioteksbygningen kl. 19 og startede med at
smage på Mettes dejlige squashkage. Der var enighed om, at den var rigtig god!
Elise havde været på en lille besigtigelse i Vaserne inden mødet. Det ser rigtig flot ud
omkring pavillonen, hvor Torben har haft gang i den nye buskrydder nogle gange i løbet
af sommeren. Buskrydderen fungerer i øvrigt til Torbens store tilfredshed.
I starten af august meddelte Olaf Elise, at nogle havde lavet hærværk på pavillonen: To
af glasruderne for neden var knust og et af gulvbrædderne var slået i stykker.
Bjørnebanden havde fejet glasskårene sammen og fjernet dem. En uges tid efter var den
gal igen: Nogle havde holdt party i pavillonen og slæbt de to picnicborde derind. De
havde også lavet bål på gulvet, men heldigvis lagt nogle fliser under, så der var ikke
brændt noget af gulvet. Også hængelåsen på brændeskuret var brudt op. Vi blev enige om,
at det nok vil være smart at koble de to borde sammen med en kæde med en hængelås, så
de ikke er så lette at flytte rundt på. Bordene trænger i øvrigt til en gang linolie. Mariann
køber to hængelåse med samme cylinder som til økobasen, samt linolie. Torben køber
låsebeslag og kæde.
Tømrermester Hans Meilstrup har på Elises opfordring besigtiget skaderne og lovet at
sætte et nyt gulvbrædt i. To nye glas koster ca. 10.000 kr. og der var enighed i gruppen
om, at vi i første omgang ikke sætter nye glas i, af frygt for nyt hærværk. Vi prøver at se
hvordan det virker uden de to glas vinteren over. Vi kan så til foråret tage stilling til en
evt. glasfornyelse.
Arne havde endnu ikke haft tid til at ændre bunden i mejsekassen i pavillonen, så den
bliver lettere at rense. Vi håber, at han når det inden den nye sæson starter, så et nyt
mejsepar kan flytte ind i rene lokaler til næste forår.

- Side 2 -

Bente K.C., Gerda og Lis havde deltaget i Agnete Wendelbos arrangement den 9. juni i
pavillonen, hvor Maria Stenz læste op af H.C. Andersens eventyr Nattergalen - for ca. 40
publikummer. Det havde været et godt arrangement - meget stemningsfuldt - og Agnete
havde ved afslutningen sagt, at hun ønskede at gøre arrangementet til en tradition. Så dem,
der ikke nåede at deltage i år, får sandsynligvis chancen næste år. Arrangementet
indbragte 300,- kr. til Fugleværnsfonden i "husleje". Agnete arrangerer den 7/10-13/11 en
udstilling på Søllerød Museum kaldet "Børn og voksnes nattergalebilleder - H.C.
Andersens fødselsdagsudstilling" - med billeder, skulpturer, tekstil og fotos lavet af børn
og voksne. Hun efterlyser bidrag til udstillingen. Interesserede kan ringe til hende på tlf.
4498 0182 eller maile til kunstogkreativitet@yahoo.dk og få yderligere oplysninger.
Gerda, Lis, Margit og Bente K.C. havde haft en rigtig fin aften med Gundsømaglearbejdsgruppen den 18. august. Gruppen havde fremvist den nye trampesti og gangbro i
det gode vejr og alle havde hygget sig. Der var enighed i Vaser-gruppen om, at man til
foråret vil invitere Gundsømagle-gruppen på en genvisit i Vaserne.
En biolog - Erik Rald hedder han - med speciale i svampe og insekter, er for tiden i
jobtræning i Fuglenes Hus. Han har tilbudt at lave en udstilling med træboende svampe
fra Vaserne, i montren i pavillonen. Der er også mulighed for at få noget materiale fra en
stor jubilæumsudstilling om svampe, som svampeforeningen arrangerer omkring
månedsskiftet september/oktober. Mariann spurgte - på baggrund af sine erfaringer med at
rydde op efter fuglefoderudstillingen i montren - om man på en eller anden måde kunne
forhindre, at svampene gik op i larver og andre smådyr. Elise spørger Erik Rald om dette.
Arbejdsgruppen var i øvrigt interesseret i at komme på en svampetur, hvis dette lod sig
gøre, og Elise spørger igen Erik Rald.
Fiskeøkologisk Laboratorium har foretaget en fiskeundersøgelse i Olsens Sø for
Frederiksborg Amt i starten af september. De nærmere resultater afventes.
Årets ynglefugletællinger er endnu ikke bearbejdet, men Bill og Mogens vil sammen
med Søren Hansen gøre dette i løbet af efteråret.
Birkerød Kommune havde sendt en undskyldning for at have sprøjtet med Round-Up
på Fugleværnsfondens areal, efter at Elise havde klaget over dette. Mette fortalte om sine
lidt ambivalente følelser over for kommunens indsats i Vaserne. Det er godt de gør noget og sprøjtningen har tydeligvis hjulpet, men det havde været rart, hvis vores mere
miljørigtige bekæmpelsesmetoder havde fået lov til at blive ført til ende. Elise
fremhævede, at uanset hvad og uanset kommune eller ej, så er det en helt fantastisk
indsats, Bjørnebanden har gjort i Vaserne. Virkelig en forskal der kan ses, i forhold til da
arbejdsgruppen startede bekæmpelsen. Kun nogle ganske få og helt utilgængelige steder
er der blomstrende bjørneklo i år, og på Fugleværnsfondens areal har ingen blomster fået
lov til at sætte frø.
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Elise havde talt med Troels Karlog fra amtet om fjernelse af pigtrådshegnet vest for
Olsens Sø. Han vil godt fjerne det, men vil - forståeligt nok - først have en garanti for, at
hegnet ikke har en funktion, så dyrene kan løbe ud hvis man fjerner det. Mette og Olaf
undersøger hegnsforløbet senere på året, når bladene er faldet af træerne og de høje urter
er visnet, så man har bedre oversigt over landskabet. Olaf vil også ved lejlighed tage en
snak om hegnet med ko-ejeren, som han kender.
I en artikel i Birkerød Avis tilbydes grundejerne rundt om Furesøen hjælp til at
bekæmpe mink af Skov- og Naturstyrelsen. Det er lidt uklart, hvori indsatsen består, så
Elise kontakter vildtkonsulenten og hører nærmere.
Når man går fra pavillonen mod syd ad Vasestien, er der - hvor stien støder sammen med
Furesøstien - et lavtliggende areal (overfor den tidligere granplantage).
Fugleværnsfondens ekspert i høenge, Søren F. Hansen, har foreslået, at dette areal slås
med le, så der fremkommer en lille eng - til glæde for især engplanter. Dette syntes
arbejdsgruppen var en god ide, og arealet skal i første omgang ryddes for grene og stød, så
man kan svinge leen.
Der blev derfor aftalt en arbejdsdag

lørdag den 8. oktober kl. 10.00.
Følgende arbejdsopgaver er på programmet:
• Maling af de to borde/bænkesæt med linolie, som dernæst sættes på nogle fliser og
kobles sammen med en kæde.
• Opsætning af nye låsebeslag på brændeskur.
• Opsætning af 2-3 af de nye flotte folderkasser (står på Vesterbrogade)
• Fjernelse af opvækst, grene og stød på høeng-arealet
• Fældning af nogle af træerne mod nord, så høeng-arealet gøres større - efter nærmere
aftale med Søren Hansen
• Rydning af træer og buske på bakken vest for Vasestien - efter nærmere aftale med
Søren Hansen
Det er jo lidt af en mundfuld, så hvis der bliver behov for endnu en arbejdsdag, indkalder
Elise gerne gruppen til dette - når hun får besked om tidspunktet.
Og så var endnu et hyggeligt møde i arbejdsgruppen slut.
Tak for et godt møde og tak for Jeres hjælp i Vaserne.
Referent: Elise

