København, den 15. juni 2018
Referent: Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i arbejdsgruppen Agerø
tirsdag den 15. maj 2018
Til stede: Bent, Anthon, Knud, Søren, Flemming og Jørn fra sekretariatet.
Afbud: Ingen
Mødet blev holdt umiddelbart inden indvielsen af skjulet, som blev foretaget af Morsøs
borgmester under overværelse af ca. 30 fremmødte.
1. Siden sidst






Børge Rasmussen fra Fyn har været på Agerø og lavet vinduerne, der nu fungerer. Der er
dog nogle mindre justeringer, som skal foretages, for at de er helt i top. Sekretariatet
kontakter Børge. Knud maler træværket i de nye vinduer.
Der er blevet ryddet ca. to meter af hegnet, så stien nu er bredere og arbejdsgruppen kan
holde væksten nede. Der stikker nogle stubbe op visse steder, som bør fjernes.
Mors-Thy Familielandbrug, som er blevet opløst, har doneret 10.000 kr. til nye plancher.
Produktionen er planlagt til efteråret, og der laves nyhedshistorie til den tid.
Arbejdsgruppen efterlyser midlertidigt informationsmateriale, som kan hænge i skjulet
indtil de nye plancher er på plads.
Den nye buskrydder, som kan køre på samme batterier som hækklipperen, er indkøb og
blev brugt flittigt på dagen. Bent indkøber en bæresele.
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2. Kommende arbejdsopgaver









Inden næste møde prøver vi at få en aftale i stand vedrørende slåning/vedligeholdelse af
adgangsvejen med De Syv Sogne
Bord/bænkesættet trænger til en kærlig hånd (algefjerner, slibning og maling)
Låsen på skuret irer til, vi ser på den til efteråret
Grantræet, der tager en del af udsigten fra skjulet, skal fjernes eller beskæres
Rynket rose-krattet nord for skjulet vokser og skal inden længe have en grundigere omgang
Stubbe, der stikker for højt op på den ryddede del af stien, fjernes
De nye vinduer skal males
Der skal noget midlertidig info op i skjulet

3. Arrangementer
Der er gode muligheder for at lave arrangementer i samarbejde med De Syv Sogne, som nu har
installeret AV-udstyr i kirken. Til næste møde tager vi punktet op igen og formulerer nogle idéer,
som vi kan foreslå.
4. Fugleovervågning
Prioriteringen af fugletællinger er følgende:
1. Lysbuget knortegås (månedlige tællinger)
2. Ynglefugle
3. Totaltællinger af øvrige arter
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Tællinger tastes ind i DOFbasen for de enkelte lokaliteter, så det bliver så præcist som muligt.
Positionsfunktionen bruges i videst muligt omfang og meget gerne også notefeltet til at præcisere
observationerne.
5. Kalenderen
Bent laver en plan for arbejdsdage frem til september og rundsender den til gruppen sammen
med et forslag til nyt arbejdsgruppemøde (som siden hen er blevet sat til onsdag den 19.
september)

6. Evt.
Arbejdsgruppen spurgte til, hvor beløbsgrænsen ligger for indkøb, der forinden skal godkendes af
sekretariatet. Jørn melder tilbage.
Det er i orden for arbejdsgruppen at køre i bil ned til skjulet i forbindelse med tællinger eller
lignende. Søren spurgte, om gruppen kan få klistermærker eller lignende til bilen, så besøgende
kan se, at man har tilladelse. Jørn melder tilbage.
Skiltet ved p-pladsen trænger snart til udskiftning.
Punktet vedrørende Facebook blev udsat til næste møde.
Tak til alle for et hyggeligt møde og en velgennemført indvielse. De bedste sommerhilsner fra Jørn
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