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Referat af møde i Arbejdsgruppen Agerø
Torsdag den 23. maj 2019
Til stede: Bent, Knud, Søren, Flemming, Erik, Jens Holm og Jørn fra sekretariatet.
Afbud: Anthon, Jens og Poul Erik

1. Siden sidst







Vi har fået to nye medlemmer i gruppen –
velkommen til Erik og Jens!
Skjulet: Vinduerne er repareret og malet, og
generelt fungerer skjulet. Hullet i taget blev også
repareret, da Børge var her. Plancherne er kommet
op.
Bord-/bænkesættet er blevet slebet og males
næste gang.
Grantræet, der tog udsigten mod syd, er blevet
stammet op, så vi fælder det ikke i denne omgang.
Kommunen har pt ikke nogen indsats mod rynket
rose, som vi kan hægte os på, så vi må bekæmpe
den på egen hånd.

2. Kommende arbejdsopgaver










Skiltet ved p-pladsen skal udskiftes.
Der kunne bruges nogle nye træfolderkasser inde i skjulet.
Rynket rose: Gruppen fjerner buskene løbende og lægger materialet bag skjulet, hvorefter
det evt. kan brændes af til vinter. Det er mest hensigtsmæssigt at beskære dem før
frøsætningen for at undgå spredning til nye områder. Måske kan der laves en aftale om
beskæring med Niels.
Stubbe, der stikker for højt op på den ryddede del af stien, skal fjernes. Jørn får et tilbud fra
entreprenøren, der beskar hegnet og hører desuden om beskæring af det resterende ned
til 2,5 m samt rynket rose.
Skjulet males en bid ad gangen hvert år, så det holdes løbende ved lige.
Bent indkøber et ekstra batteri til buskrydderen.
Døren hænger lidt og skraber mod gulvet – gruppen ser på det.
Bent taler med Poul Erik om, hvordan status er for slåning af græsset på vejen.

3. Arrangementer


Forårsturen gik over al forventning. Der havde været foromtale i lokalpressen, og der
mødte omkring 40 deltagere op. Efterfølgende blev der skrevet en artikel i Morsø
Folkeblad, som er vedhæftet dette referat.
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Jens H nævnte, at ture og arrangementer kan annonceres i kirke- og beboerbladet, som
udkommer 4 gange årligt. Når næste års turprogram er fastlagt sidst på året, sender vi
turteksterne til Jens, som sørger for, at de kommer i bladet på de rigtige tidspunkter.
Ture og arrangementer sendes desuden 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. Kirken vil
desuden indrette et natur-/fuglebibliotek i våbenhuset, som måske kan fungere som en
byttebørs.

4. Fugleovervågning
Søren har været i gang med månedlige
tællinger, og det meste er tastet i
DOFbasen. Han fortsætter de
månedlige tællinger og har desuden
planlagt en enkelt yngletælling i
slutningen af maj. Jørn sender
overvågningsmanualen til Søren.
5. Kalenderen
Næste arbejdsdag er 11/6 kl. 10. Bent
laver desuden en doodle for
sommeren 2019.
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.
Der blev efterlyst en ekstra planche med mere detaljeret viden om de lysbugede
knortegæs’ rejse.

Tak til alle for et hyggeligt møde. Vi ses efter sommeren!
Med venlig hilsen
Jørn

Næste arbejdsgruppemøde er onsdag den 18. september 2019 kl. 12-15
(med arbejdsdag kl. 11-12)

