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Referat af møde i Arbejdsgruppen Agerø
Onsdag den 18. september 2019
Til stede: Bent, Knud, Anthon, Flemming, Erik og Jørn fra sekretariatet.
Afbud:, Søren, Jens og Poul Erik
1. Siden sidst






Bord-/bænkesættet er malet
Skiltet ved Agerøvej er bestilt
Der er indhentet tilbud på topkapning, rydning af stubbe og rynket rose. Der er udgiftsstop
i øjeblikket, så pengene søges eksternt.
Bent har indkøbt et ekstra batteri til buskrydderen.
Døren er blevet fixet, så den ikke skraber mod gulvet.

2. Kommende arbejdsopgaver








Skiltet ved P-pladsen skal sættes op, når det er klar.
Der skal sættes nye stropper på vinduerne (6 stk.), da hullerne er ødelagt. Jørn spørger
Børge fra Sydlangeland, om han kan lave selerne. Hullerne laves på stedet af gruppen med
ordentlige stålringe. Desuden sættes en liste på ydersiden på overkanten af vinduet, så de
ikke gaber.
En ekstra planche med mere detaljeret viden om de lysbugede knortegæs’ rejse er lagt i
produktionslinjen (Jørn + Allan), og forventes færdig til næste år.
Rynket rose: Gruppen fjerner buskene løbende og lægger materialet bag skjulet, hvorefter
det evt. kan brændes af til vinter. Måske kan der laves en aftale om beskæring med Niels.
Skjulet males en bid ad gangen hvert år, så det holdes løbende ved lige.
Bent taler med Poul Erik eller Jens om hvordan status er for slåning af græsset på vejen.
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3. Arrangementer





Allan og Hans har tur 6/10, hvor man vandrer ud over engene. Jørn og Hanne deltager også
for at lave en artikel til årsskriftet.
Bent sender ture til Jens, som sørger for at de kommer i sognebladet på de rigtige
tidspunkter.
Ture og arrangementer sendes til DOF-NVJ, som lægger dem i deres kalender og sender
dem ud til medlemmerne med nyhedsbrevet.
Bent holder foredrag om Agerø og FVF i kirken i det tidlige forår, som et led i samarbejdet
med Agerø Kirke, som er blevet naturkirke. Jens H og Bent koordinerer datoer.

4. Fugleovervågning
Jørn spørger Søren, om han
fortsætter med månedlige
optællinger vinteren over.

5. Kalenderen
Næste arbejdsdag er 24/10 kl.
10.30.
Bent sender desuden forslag til
arbejdsdag i april.

6. Evt.



Prædation: Der er sandsynligvis meget høj ræveprædation på Agerø. Jørn taler med Søren
Ring i sekretariatet, som har kontakten til de lokale jægere. Jørn sender information om
planen til gruppen.
Nogle af gruppens medlemmer har ønsker til beklædning, Jørn giver ønskerne videre til
Hanne.

Tak til alle for et hyggeligt møde. Vi ses i 2020!
Med venlig hilsen
Jørn

Næste arbejdsgruppemøder er onsdag den 27. maj og onsdag den 16.
september 2020 kl. 12-15 (med arbejdsdag 10.30-12)

