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Referat af møde i Agerø arbejdsgruppe 
Torsdag den 6. oktober 2022 

 
Til stede: Anthon, Bent, Flemming, Knud og Jørn fra sekretariatet. 

1. Siden sidst 
Vi har haft fællestræf i FVF, som var en stor succes. Der var fint fremmøde fra gruppen, som fik 
mulighed for at møde de nyansatte i sekretariatet. 
 
Bestyrelsen har ansat en ny direktør, som starter 1/11. 
 
Arbejdsgruppen har afholdt tre arbejdsdage. 
 
Der er brug for en ny folderkasse til P-pladsen. 
 
Det blev besluttet fremover kun at koncentrere sig om at klippe hækkens sider. Den kan få lov til 
at vokse i højden, da det er for hårdt også at holde den nede. 
 
Udførte 
arbejdsopgaver: 
 

• Knud har 
fortsat 
malingen af 
skjulet. 

• Der er klippet 
hegn og græs. 

 
2. Kommende 
arbejdsopgaver 

• En arbejdsdag 
afsættes til 
beskæring af 
hegnet 

• Der sættes lamineret version op af skiltet med MobilePay-nr. (Jørn sender til Bent) 
• Der sættes lås på indsamlingsbøssen 
• Der skal sættes nye stropper på vinduerne (6 stk.), vi spørger Børge fra Sydlangeland om 

hvilke ringe der skal bruges. 
• Skjulet males en bid ad gangen hver arbejdsdag, så det holdes løbende ved lige. 
• 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. 
• Bent køber et langskaftet ørnenæb 
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3. Arrangementer 
Allan og Hans har haft den årlige tur, hvor man vandrer ud over engene. Der var rigtig meget vand, 
så det lykkedes kun at komme halvvejs. Dog havde de haft bjerglærker. 
 
Til foråret gentager vi den traditionelle forårstur søndag 16/4 2023. Bent har sendt oplysninger til 
Jørn og Allan. 
 
4. Fugleovervågning 
Det blev aftalt at gruppen fremover laver en standardiseret tælling (30 min.) kl. 10:45, når der er 
arbejdsdag. Derudover fortsætter vi med en årlig optællingstur ud over engene i maj umiddelbart 
inden arbejdsgruppemødet. 
 
5. Kalender 
Arbejdsdage planlægges ad hoc, Bent tager initiativ. 
 
Arbejdsgruppemøder i 2023:  
Onsdag 17/5 kl. 10 (starter med ynglefugletælling) 
Onsdag 20/9 kl. 10.30 (starter med arbejdsdag)  
 
6. Evt. 
Gruppen kommer på sigt til at mangle arbejdskraft – vi prøver at kontakte lokalafdelingerne for at 
finde interesserede medlemmer. 
 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde.  
Med venlig hilsen 
Jørn 
 
 
 

Næste arbejdsgruppemøde onsdag den 17. maj 2022 kl. 12-15  
(med ynglefugletælling 10-12) 


