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Referat af møde i Arbejdsgruppen Agerø 

Torsdag den 27. maj 2020 

 

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

1. Siden sidst 
 
Kontaktlisten blev sendt rundt, men der var ingen rettelser eller tilføjelser. 
 

 Knud har malet en bid af skjulet som 
en del af den faste rutine. 

 Skiltet ved Agerøvej er sat op. 

 Stubbe på stien og rynket rose er 
blevet fjernet. Vi holder løbende øje 
med genvækst. 

 Toppen af de højeste træer og buske 
er skåret ned til en passende højde. 

 Der er monteret og malet lister over 
vinduerne, så slagregn ikke kommer 
ind i skjulet. 

 Niels har slået græsset på vejen. 

 Forårsturen blev desværre aflyst, 
men vi prøver igen til næste år. 

 Der blev fordelt beklædning efter 
behov. Desværre er sekretariatet 
udgået for kasketter. 

 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Planche med trækket hos lysbuget knortegås skal 
produceres. 

 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. 

 Piktogrammer skal muligvis skiftes, ligesom der skal 
gøres noget ved skiltet ved skjulet. 

 DK-kortet med FVF-reservater skal hænges op på 
østvæggen i skjulet. 

 Skjulet males en bid ad gangen hvert år, så det 
holdes løbende ved lige. 

 Tønden på engen, som Niels har omtalt, findes og 
lukkes af på arbejdsdagen, inden næste 
arbejdsgruppemøde (kl. 10 den 16. september 
2020). 
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3. Arrangementer 
 
Allan og Hans har tur den 4. oktober, hvor man vandrer ud over engene. Nærmere info på næste 
møde, hvor også ture i 2021 skal planlægges. 
 
 
4. Fugleovervågning 2020 
 
Søren har desværre ikke overskud til at tælle i øjeblikket. Muligvis har Jens Kristian talt eller lyst til 
at tælle mere i fremtiden – Jørn spørger. 
 
En grundig dækning af ynglefuglene blev diskuteret; det er svært at gøre ordentligt fra skjulet. Det 
er derfor planen at gennemføre en årlig tælling på engene omkring den 1. maj. Det bedste ville 
være 3-4 tællinger hen over ynglesæsonen, men gruppen kan ikke overkomme flere på 
nuværende tidspunkt. Stenklipperne vil være stort set umulige at dække 100%, også fra engen. 
 
Knortegæs tælles på arbejdsdage i rasteperioden og tastes i DOFbasen. 
 
 
5. Kalender 
 
Næste arbejdsdag er den 24. juni  
kl. 10.30 
 
 
6. Evt. 
 

 Der er fortsat ønske om en 
grundig regulering af 
pattedyrprædationen på engene. 

 
 
 
Tak til alle for et hyggeligt møde.  
God sommer, vi ses til efteråret! 
 
Med venlig hilsen 
Jørn 
 
 

Næste arbejdsgruppemøde den 16. september 2020 kl. 12-15  
(med arbejdsdag 10-12) 

 


