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Referat af møde i arbejdsgruppen for Sydlangeland 

Torsdag den 28. november 2019 
 

Tilstede:, Børge, Claus, Henrik F, Jette, Per, Søren, Victor samt Jørn fra sekretariatet 

Ikke tilstede/afbud: Allan, Birthe, Else, Henrik MP, Jørgen, Kaj, Karin, Lissi (orlov), Olav, Poul, og Vibeke 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, Jørgen er fortsat passivt medlem på kontaktlisten. 

 

• Den udvendige beklædning af hytten trænger til renovation. Børge sender et overslag på 

materialeudgifter. 

• Tagryggen på hytten er slidt og skal repareres med græstørv fra engen. Derefter sættes der trådnet 

på, så tørven holdes på plads. 

• Buskrydderen er gammel og slidt og kan ikke længere gå i tomgang, så gruppen ønsker sig en ny. 

 

Udførte arbejder 

• Tre arbejdsdage siden sidst: engbrandbæger, ø-slåning på Eriks Ø og Klydeøen, slåning af sydøst-

engen og langs hegn i Gulstav samt strandrensning og rensning af stisystemet. 

• Skiltepæl, som var væltet i Gulstav er genplantet 

 

2. Græsning og hegn 
Jørn melder tilbage vedrørende grønt lys til omlægningen af hegnsforløbet ved Gulstavtårnet. Gruppen kan 
selv stå for indkøb af materialer og selve arbejdet. 
 
Der skal bruges skilte til lågerne i Gulstav (og Bøjden) om at reservatet er lukket i yngletiden, da lågerne 
mellem NST’s arealer og vores inviterer til at gå igennem. Sekretariatet laver skilte-teksten på dansk, 
engelsk og tysk. 
 
Claus taler med Emilie, når hun er tilbage, om muligheden for at lukke af for hestene i perioden januar til 
slutningen af juni, da de tramper orkideområdet meget op. 
 
Claus vil desuden gerne lukke af for strækningen Trehøje til pumpestationen, da kvæget ikke græsser 
ordentligt 
 
Hegnet ved DIO lægges om, så hjørnet ikke længere er med i folden. Vi sætter Skafte på sagen. 
 
3. Det Innovative Observationsskjul (DIO) 
Der mangler fortsat de sidste arbejder på skjulet, men det forventes at de udføres i løbet af vinteren. 
 
4. Gæs  
Der er ikke så mange gæs endnu, så endnu er der ikke nogen konflikter. 
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5. Facebook 
Der kommer fortsat nye likes på siden, som bruges til at promovere reservatet, arrangementer etc. Børge 
vil jævnligt lægge små opdateringer og billeder ”fra dagbogen” op. Desuden vil det give besøgende et bedre 
indblik i det frivillige engagement. 
  
6. Kommende arbejdsopgaver  

• Redekasser af doneret lærketræ 

• Eng-brandbæger – forsøgsvis med stikning af rosetter og med vineddike med forstøver 

• Rydninger 
o Lammebjerg 
o Tjørn og pil (Gulstav) 
o Rydning af tjørn på Store Egebjerg 
o Fortsat rydning af Rosa rugosa 
o Fældning af høje træer i rørskoven ved Kinderballe Nor 
o Slåning af bredder og kanal ved DIO til foråret 

• Flishugning af fældede træer 

• Flytning af hegnet omkring tårnet i Gulstav 

• Reparation af Nørreballestien 

• Opretning af hegnet langs vejen til Nørreballestien (ejeren er indforstået) 

• Fotografering af skiltning (Jørn undersøger koordinatudtræk fra fotos) 

• Plan for skiltning i hele reservatet (inkl. hund i snor-skilte) 

• Gasanlæg til kogepladerne skal trykprøves efter bortskaffelse af køleskab 

• Nye sengemøbler til hytten (penge er bevilget) 

• Udskiftning af et knækket akrylglas i Tryggelevskjulet (til foråret) 

• Ændring af toiletdør (raket-lokummet) 

• Status på den gamle jolle 

• Fotodokumentation af tyvfiskeri 
 
7. Ture og arbejdsdage til kalenderen 
 
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli: 
2/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6 
 
Arbejdsdage er fortsat hver 3. lørdag i måneden: 

• 18/1 

• 15/2 

• 21/3 

• 18/4 

• 16/5 

• 20/6 
 
8. Eventuelt 

• Børge prøver at finde et lille kamera på flex-stang, der kan bruges til at tjekke redekasser. 

• Der er mulighed for at hænge opslag i tavlen på hjørnet ved Gulstav. Det kunne være generel 
information om FVF, Sydlangelands reservater og turprogrammet. 
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Næste planlægningsmøder: 

 
Grillmøde i Tryggelev torsdag den 11. juni 2020  
Torsdag den 26. november 2020 hos Søren Bøgelund 

 

 

 
Nørreballe Nor i november. 

 

 

 

Tak for et hyggeligt møde! 

 

Mange hilsner fra Jørn 


