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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
4. december 2017
Til stede: Boye, Jens, Sten, Stig, John, Britta, Thure, Tommy og Henrik samt Kristian fra sekretariatet
Ikke tilstede: Alex, Bent, Betty, Claus, Hans Peter, Henrik L., Jens, Jørgen, Kirsten, Lisbeth, Mary Ann, Michael,
Per, Peter, Sten, Stig, Søren, Ulla

Præsentation
Arbejdsgruppen havde fået et nyt medlem siden sidst, Thure Hauser. Derfor startede mødet med en hurtig
runde, hvor alle lige introducerede sig selv.
Siden sidst:
Arbejdsgruppen har siden sidste møde den 23. august 2017 udført følgende opgaver:
1. Skiftet ødelagt træ på gangbro mod vest.
2. Givet skuret hjortetaksolie mod angreb fra mus.
3. Foretaget høslet ved vesttårnet.
4. Trimmet stien for vegetation og gåseengen for tidsler mm.
5. Ryddet for vegetation langs gangbroer.
6. Slået tagrør på gåseengen.
7. Ryddet for rør og pil med hjælp fra ekstern entreprenør.
8. Bekæmpet mink (5 stk. fanget).
9. Ryddet bjørneklo.
10. Kreaturer taget ind.
11. Holdt fugleture hver den første lørdag i måneden.
12. Lavet nye nøgler til skuret, så alle der har behov kan få en.
Der var for meget vand, til at der kunne fjernes mos fra gangbroen i vest, så det er en opgave, der venter til
senere. Og motorsaven kunne ikke starte, så der mangler fjernelse af lidt ved hist og her.
Nyt fra sekretariatet:
I sekretariatet har vi netop haft housewarming, hvor vi viste det nyrenoverede hus frem og tog imod en
masse glade gæster. Det var meget hyggeligt.
I 2017 har vi ansat Jørn, som er ornitolog og biolog. Jørn skal arbejde som både naturformidler og
naturforvalter for Fugleværnsfonden. Vi har også ansat Emilie, som er biolog med speciale i
landskabsforvaltning. Hun bliver Marie-Louises efterfølger og vil overtage kontakten fra sekretariatet til
arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø fra dags dato.
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Så har vi købt et nyt reservat (nr. 22). Det er Svartingedalen på Bornholm, som er en gammel løvskov
beliggende i en sprækkedal ved Hasle (27 ha).
Bemanding på ture i det kommende halve år (2018):
6/1: Britta og Henrik (kl. 10)
3/2: Jens og (Peter Bo) (kl. 10)
3/3: Boye og Henrik (kl. 10)
7/4: Sten og Jens (kl. 9)
5/5: Britta og Thure (kl. 9)
2/6: Sten og (Claus) (kl. 9)
Turenes varighed er ca. 3 timer. De personer, der står i parentes var ikke med til mødet, hvorfor de lige skal
spørges efterfølgende. Hvis du har lyst til at stå for/være med på en af turene, så sig bare til. På næste
arbejdsgruppemøde planlægger vi bemanding af turene i ½ halvår af 2018.
Kommende opgaver og arbejdsdage:
Følgende arbejdsdage blev besluttet og planlagt:
1. Almindelig arbejdsdag lørdag den 17. marts kl. 10.
2. Høslæt lørdag den 16. juni kl. 9.
Derudover arrangerer medlemmerne af arbejdsgruppen selv småture ud i reservatet for at udføre
specifikke opgaver. Sekretariatet håber, at man vil invitere alle i arbejdsgruppen med, så arbejdsgruppen
forbliver en samlet enhed med et godt fællesskab.
Opgaver:
1. Slåning af stien langs gåseengen – igen.
2. Hønsenet skal repareres (og evt. påsættes på trin i tårn, da der kan blive glat).
3. Reparation af motorsaven og indkøb af hækkeklipper (Kristian siger ok til betaling).
4. Kapning og savning af grene i skoven, samt nedfalden stamme, som nu ligger henover gangbroen.
5. Gå gangbroer igennem for at fjerne de værste siv-barrierer.
6. Fjerne bjørneklo og de bunker med pil, der ligger i rørskoven.
7. Udskiftning af enkelte træstykker i vesttårnet.
8. Fjerne mos med kost på den vestlige gangbro.
9. Holde guidede fugletur hver den første lørdag i måneden.
10. Undersøge, hvad der er blevet af gøgeurterne (kødfarvet). Thure undersøger, hvem der vil hjælpe.
11. Trimme buske og lægge nyt grus på p-plads ved østtårnet (og under lågerne).
Det skal understreges, at kaffebrygning, kagebagning, fugle-registrering/indrapportering, folderopfyldning
mv. også er godkendte arbejdsopgaver for medlemmer af arbejdsgruppen. Alle kan bidrage med noget.
Julequiz
Så holdt vi den berømte julequiz til stor glæde for både vindere og tabere. Tak til Ellen for at have lavet den
til os 
Næste arbejdsgruppemøde er:
Onsdag den 3. maj 2018, kl. 18.30 ved vesttårnet i reservatet.
Eventuelt:
Under eventuelt kunne Jens fortælle, at ”Østrup-krydset” skal trafiksikres.
Med mange hilsner og god jul!
Henrik og Kristian
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