Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Bøjden Nor
torsdag den 14. april 2010 på Trente Mølle
Tilstede: Erik S, Gunnar J, Per B, Hildur B, Per H og Børge R. Desuden Søren F. Hansen
og Helle Hjorth fra Fugleværnsfonden.
………………………………….
Udførte arbejdsopgaver 2009-2010
• Sti og opholdsareal er slået.
• Bord/bænkesæt renholdt
• Fuglekasser er vedligeholdt og nye er sat op.
• Der er afholdt guidede ture i reservatet 5/9 og 4/10.
• Per H. og Gunnar har afholdt to Åbent Hus arrangementer.
De har været nogenlunde besøgt, og det er aftalt at fortsætte med arrangementerne.
• Det nyrenoverede skjul er rengjort efter nogle besøgendes hærgen.
Kommende arbejdsopgaver
• Brombærranker langs stien klippes tilbage tidligt.
• Græstotter skuffes af stien til klydeskjulet, så en alm. kørestol kan komme frem.
• Slåning af sti og opholdsareal.
Per B og Per H slår min. 3 gange i sæsonen og deler området imellem sig.
• Bord/bænkesæt rengøres af Hildur.
• Fuglekasser vedligeholdes. Per H.
• Der udlægges brofag, hvor stien nord for færgehavnen er sumpet.
Børge kommer med materialer, og der indkaldes til en arbejdsdag i maj/juni
• Der kan relativt let laves adgang for elscootere til Bjergandeskjulet. Børge tegner model
og regner på pris.
Guidede ture / Åbent hus
Per H og Gunnar afholder ture 8. maj og 25. september. Helle sørger for lokal annoncering i
DOF medier, horneland.dk og i lokalpressen. I forbindelse med turene forsøges der opsat et
såkaldt A-skilt, for at gøre yderligere reklame for arrangementet.
Næste års ture aftales med Helle til efteråret, så de kan komme med i Fugleværnsfondens
turfolder.

Naturprojekt i sigte
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Søren informerede om et nyt projekt, som der søges om midler til at gennemføre. Projektet
vil betyde en væsentlig bedring af naturforholdene, men også flere arbejdsopgaver for en
frivillig arbejdsgruppe.
Optællinger
Gunnars fine optællinger fortsætter i 2010. Søren fremsender udkast til kommende
optællingsvejledning til Gunnar, der har været i tvivl om, hvordan man vurdere max/min
ynglefugletallet. Søren opfordrede til at tællingerne også omfatter de nærmeste marker.
Arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen er indstillet på, at der hverves nye medlemmer. Især hvis ovennævnte
naturprojekt bliver aktuelt, bliver der brug for flere hænder. Per B. mener, at nye
medlemmer skal ”håndplukkes”, så de og deres kompetencer passer til den nuværende
gruppe. Per opfordrede til at de nuværende medlemmer af arbejdsgruppen forsøger hver at
skaffe 1-2 navne. Ifølge Børge skal der næsten være 50% ekstra medlemmer, da der i
forbindelse med arbejdsdage m.m. vil være et vist antal afbud.
To navne kom med det samme på bordet, og de kontaktes (Helle) og inviteres til den dag,
hvor der skal lægges brofag ud i den nordlige del af noret.
Navngivning af skjulene
Det blev foreslået, at man for nemheds skyld navngiver de to skjul:
Det vestlige skjul vil således fremover hedde ”Klydeskjulet” og det gamle, østlige skjul
kommer til at hedde ”Bjergandeskjulet”. Helle får fremstillet piktogrammer med navnene. I
dette referat er de nye navne konsekvent anvendt.

Tak for et godt møde og for jeres fine indsats i reservatet!
Referent: Søren F. Hansen/Helle Hjorth

Kalender:

• 18. april:

Brombærranker langs stien klippes tilbage.
Bord/bænkesæt ved handicapskjul rengøres.
Øvrige arbejdsdage aftales efter behov og udvikling i vejrlig.

