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Fugleværnsfonden, den 24. september 2018 

Referent: Jørn Dyhrberg Larsen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Agerø 
onsdag den 19. september 2018 

 

Til stede: Bent, Knud, Søren og Flemming samt Jørn (FVF sekretariat). Derudover Poul Erik Olsen (De Syv Sogne) 

til første del af mødet. 

Afbud: Anthon 

 
1. Siden sidst 
 

 Poul Erik meddelte, at det desværre ikke var lykkedes at skaffe midler til udstyr, og derfor var vejen 
ikke blevet slået. Han mente dog, at der ville være mulighed for at løse problemet med græsslåning 
på anden måde. Vi og De Syv Sogne arbejder videre på det. 

 Børge fra Fyn har haft travlt i de to arbejdsgrupper på Fyn og Sydlangeland. Han har derfor endnu 
ikke været på Agerø for at rette det sidste på vinduerne. Det ville dog være godt, hvis det kan nås 
inden vinteren. Jørn formidler kontakt mellem Knud og Børge, så de kan koordinere indbyrdes. 

 Plancherne er på vej. Allan har skrevet teksten, tegninger er klar og trykkeriet i gang med 
opsætningen. 

 Tagrør ud for skjulet er blevet slået med le. Det var en meget hård opgave på grund af terrænet, 
men det gik. Søren foreslog, at lignende opgaver i fremtiden evt. kunne gennemføres som 
arrangementer (han har adgang til 16 leer). 

 Låsen til skuret fungerer ok. 

 Vinduer er malet så meget som muligt – Knud koordinerer resten med Børge. 
 
 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Skiltet ved p-pladsen skal udskiftes 

 Bord/bænkesættet trænger til en kærlig hånd (algefjerner, slibning og maling) 

 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 – Jørn 
undersøger, om kommunen har en indsats mod rynket rose og kan hjælpe. Ellers forsøger vi selv 
med motorsav og muligvis afdækning 

 Stubbe, der stikker for højt op på den ryddede del af stien, fjernes 

 De nye vinduer skal males 

 Bent indkøber småt værktøj samt søm/skruer 
 

 
3. Arrangementer 
 
Der er fortsat gode muligheder for at lave arrangementer i samarbejde med De Syv Sogne og for at benytte 
sig af deres A/V-udstyr i kirken. Kirken har desuden et arrangementsudvalg, og Poul Erik har forsøgt at få 
nedsat en arbejdsgruppe i De Syv Sogne til beskrivelse af naturen, men det er endnu ikke lykkedes. Det blev 
aftalt at forsøge med gensidig skiltning i hhv. kirken og i skjulet. 
 
Allan har tur i reservatet søndag den 7. oktober.  
 
Det prøves af, om der kan laves tursamarbejde med DOF-NVJ. 
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Arbejdsgruppen meldte sig til at stå for et forårsarrangement i april. Detaljer planlægges ved næste 
arbejdsdag i oktober, hvorefter de sender dem til Jørn, så turen kommer med i turprogrammet for 2019. 
Den kan desuden koordineres med arrangementsudvalget i DOF-NVJ og annonceres der samt via De Syv 
Sogne. 
 
Bent skal holde foredrag om Agerø i Ry. Jørn sender Power Point, som blev brugt i februar til Bent. 
 
Fotos/video fra Agerø efterlyses til PR/foredrag, også gerne i forhold til brug i kirken. 
 
 
4. Fugleovervågning 
 
Søren vil gerne tælle en gang om 
måneden. Resten af gruppen 
deltager i overvågningen så meget, 
de har mulighed for det. 
 
Jørn samler op på obs i gæstebogen 
ved hvert arbejdsgruppemøde. 
 
 
5. Kalenderen 
 
Der er en enkelt arbejdsdag tilbage 
i år: den 31. oktober. 
 
Bent laver en Doodle for foråret 2019. 
 
Næste arbejdsgruppemøde er tirsdag den 14. maj 2019 kl. 14-17 
 
 
6. Facebook  
 
Der er ikke pt. muligt for arbejdsgruppen at stå for den lokale Facebookside. Det kan overvejes at kontakte 
DOF-NVJ om et samarbejde. 
 
 
7. Evt. 
 
Det ville være godt med et skilt, der fortæller at vinduerne skal lukkes efter brug af skjulet. 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde. Vi ses til foråret! 
Med venlig hilsen 
Jørn 


