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Referat af møde i Agerø arbejdsgruppe 

Onsdag den 22. september 2021 

 

Til stede: Bent, Flemming, Erik og Jørn fra sekretariatet. 

1. Siden sidst 
Der var ingen rettelser eller tilføjelser til kontaktlisten. Der blev 
delt kasketter og T-shirts ud til de fremmødte. Knud kunne 
desværre ikke deltage, men gjorde fin reklame for fonden i 
Spanien. 
 
Hanne har desværre sagt op, hvilket er noget møg. Der bliver i 
øjeblikket holdt ansættelsessamtaler, og vi regner med at en ny 
kommunikationsmedarbejder er ansat pr. 1/11. 
 
Vi har i år brugt vores profil Sebastian Klein til at øge vores 
rækkevidde og i den forbindelse forsøgt os med en indsamling til 
udvidelse af Søgård Mose. Det har virket, og vi er tæt på målet 
på 100.000 kr. Kampagnen har desuden givet os en masse 
erfaringer, som vi kan bygge videre på i fremtidige 
indsamlingskampagner. 
 
Udførte arbejdsopgaver: 
 

• Knud har fortsat malingen af skjulet. 

• Der er klippet hegn og græs. 

• Der er sat skilt op med MobilePay-nummer. 

• Bent har fået den sidste kasse af Agerø-
foldere 

• Skydetønden er lokaliseret 

• Indsamlingskassen blev åbnet, og indholdet 
fragtes til kontoret af Jørn 

 
2. Kommende arbejdsopgaver 

• En arbejdsdag afsættes til beskæring af hegnet 

• Der sættes lamineret version op af skiltet med MobilePay-nr. 

• Der skal sættes nye stropper på vinduerne (6 stk.), når Børge fra Sydlangeland har haft tid 
til at lave dem. 

• Skjulet males en bid ad gangen hver arbejdsdag, så det holdes løbende ved lige. 

• Gruppen kigger på det gamle skilt ved skjulet ved lejlighed. 

• Der står fortsat rynket rose på sydsiden af hegnet. De kan fjernes løbende med 
teleskopsaven, når der er tid til det. 

• Stenklipperne brændes af til vinter, når der er en frostperiode. 

• Bent spørger Niels om funktionen af de to pæle i reservatet, og hvis de ikke bruges til 
noget, skærer vi dem ned til ca. ½ m. 
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3. Arrangementer 
Allan og Hans har den årlige tur, hvor man vandrer ud over engene søndag den 3. oktober. 
 
Til foråret vil gruppen gerne gentage den traditionelle forårstur søndag 1/5 2022. 
 
Bent holder foredrag om FVF 4/11 i Agerø Kirke. 
 
4. Fugleovervågning 
Det er svært at få tid til overvågningstællingerne, men gruppen vil forsøge med en enkelt tælling 
onsdag den 18/5 2022 kl. 10 umiddelbart inden arbejdsgruppemødet. 
 
5. Kalender 
Arbejdsdage planlægges ad hoc, Bent tager initiativ. 
 
Arbejdsgruppemøder i 2022:  
Onsdag 18/5 kl. 10 (starter med ynglefugletælling) 
Onsdag 21/9 kl. 10.30 (starter med arbejdsdag)  
 
6. Evt. 
Alle fik set den fine cikadegræshoppe, der 
sad og sang ved skjulet. Jørn nåede 
desværre ikke at få et billede, men det 
var lige her, den sad -> 
 
Gruppen ser fortsat frem til næste 
fællestræf (længes nærmest)! 
 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde.  
Med venlig hilsen 
Jørn 
 
 
 
 
 

Næste arbejdsgruppemøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 12-15  
(med ynglefugletælling 10-12) 


