1

Referat af møde i Agerø arbejdsgruppe
Onsdag den 16. september 2020
Til stede: Bent, Knud, Flemming, Erik og Jørn fra sekretariatet.
1. Siden sidst
Kontaktlisten blev sendt rundt, men der var ingen rettelser eller tilføjelser.









Emilie, Søren og Jørn har forsøgt med afbrænding på Stenklipperne, men vegetationen var
for frisk til, at det kunne give nogen resultater. Vi forsøger igen på en bedre årstid.
Teleskopsaven er blevet indkøbt.
Stanghækkeklipperen er gået lidt i stykker og behøver reparation.
Knud har malet endnu en bid af skjulet.
Der er klippet hegn og græs.
DK-kortet med FVF-reservater er kommet op i skjulet.
Nøglen til indsamlingskassen er blevet væk – Jørn kigger i boksen på kontoret.
Cikadegræshoppen er kommet til Agerø og synger langs med hegnet ned til skjulet.

2. Kommende arbejdsopgaver










Planche med trækket hos lysbuget knortegås
skal produceres – den er på planen for 2021.
Der skal sættes nye stropper på vinduerne (6
stk.), da hullerne er ødelagt. Jørn har spurgt
Børge fra Sydlangeland, om han kan lave
selerne, og de kommer, når han har haft tid til
at lave dem.
Hegnet skal beskæres (gruppen laver en ekstra
arbejdsdag i efteråret).
Skjulet males en bid ad gangen hvert år, så det
holdes løbende ved lige.
Det gamle skilt ved skjulet skal fjernes.
De gamle kasser og pælen, der står midt på
stien, tages ned.
Erik vil gerne lave et par redekasser til stien.
Der står fortsat rynket rose på sydsiden af
hegnet. De kan fjernes løbende med
teleskopsaven, når der er tid til det.
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Jørn sørger for et lamineret skilt
med MobilePay-nummer.
Jørn har ledt efter skydetønden på
engen, som Niels har omtalt, men
kunne ikke finde den. Vi må bede
Niels eller Flemming om en
nærmere beskrivelse.
Vi spørger Niels om funktionen af
de to pæle i reservatet, og hvis de
ikke bruges til noget, fjerner vi
dem.
Notesbogen er ved at være fyldt.
Jørn sørger for en ny.

3. Arrangementer
Allan og Hans har tur den 4. oktober, hvor man vandrer ud over engene.
Gruppen afholder en tur i foråret – en søndag i april. Allan og Jørn sender forslag, når de går i gang
med turkalenderen.
4. Fugleovervågning 2020
Der har været for meget vand i år til, at gruppen kunne komme ud på engene. Vi prøver at få det i
stand til næste år. Muligvis laver gruppen en tur bare med det formål.
Tællingen lægges i starten af maj, hvis der kun udføres en tælling. Det mest optimale ville være
med tre tællinger: slut april, medio maj og månedsskiftet maj/juni.
5. Kalender
Arbejdsdag 18/11 kl. 10.30
Tur over engene 3/2 kl. 10.30
Arbejdsdag 21/4 kl. 10.30
Arbejdsgruppemøder for 2021:
Onsdag 19/5 kl. 10.30 & 15/9 kl. 10.30

6. Evt.




Der mangler den generelle FVF-folder
Bents oplæg om reservatet, som var aftalt med Jens Holm, er indtil videre udsat på
ubestemt tid pga. corona.
Mårhund: baitplads og vildtkamera kan evt. sættes op i det NØ-lige hjørne af vores
matrikel.
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Det blev foreslået at lave hyggelommer med bænke af drivtømmeret på engen på udvalgte
steder af stien.
Gruppen ser meget frem til næste fællestræf!

Tak til alle for et hyggeligt møde.
Med venlig hilsen
Jørn

Næste arbejdsgruppemøde onsdag den 19. maj 2021 kl. 12-15
(med arbejdsdag 10.30-12.00)

