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   Den 07-12-2016 ref. Marie-Louise 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

onsdag den 5. december 

 
Til stede: Bent, Boye, Henrik, Jens, John, Kirsten, Peter Bo, Sten, Stig, Ulla og Marie-Louise (M-L) fra 

sekretariatet. 

 

Afbud: Alex, Betty, Britta, Claus, Lisbeth, Mary Ann, Tommy. 

 

Tak for lån af lokaler til Henriks arbejdsplads. Tak for roterende julegodter om bordet i store 

mængder :o) 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

 

Udførte arbejder siden september: 

 

Opgave Udført Gentages Bemærkning 

Vegetation langs stier og gangbroer klippet X X  

Mos fjernes fra gitter på gangbro X X  

Gammelt kvæghegn i skel fjernet X   

Tagrør på Gåseengen slået X X Entreprenør 

Stensnogehøjen plejet X  Træ som skygger fældes 

Velbesøgte ture afholdt X X Op til 20 deltagere pr. tur 

 

 

2. Reparationer og udskiftninger af publikumsfaciliteter 
 
Udbedring af pavillonen og nye plancher heri ved p-pladsen, er Allan opmærksom på, men der er 
ingen tidsplan endnu for, hvornår det kan realiseres. 
 
Den nye boardwalk/gangbro, som vi kalder Ivans Bro, afventer levering af egestolper som gerne 
skulle komme medio december. Tømreren kommer i gang herefter. Der bliver i samme ombæring 
lavet et gelænder ned langs den stejle trappe fra p-pladsen. 
 
3. Slåning af tagrør i hjørnet af Gåseengen samt nedskæring af vedplanter 
 
Med en specialmaskine udviklet til naturpleje i det våde element, er tagrørshjørnet på Gåseengen 
slået, og de mindre pileskud er røget med. De større piletræer og måske også lidt el kunne 
maskinen ikke klare, derfor bedes arbejdsgruppen ved først kommende lejlighed tage dem med 
kratryder eller motorsav. Træerne skæres så langt nede som muligt, og der hakkes med økse ned i 
stødene for at hæmme, at de skyder igen. 
Målet er overordnet set at omdanne tagrør med vedplanter til eng. Der er allerede observeret en 
del flere enkelt- og dobbeltbekkasiner efter slåningen.  
Det blev drøftet om vi kan bruge entreprenøren til at friholde den tilgroede ø, det arbejder M-L 
videre med! 
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   Den 07-12-2016 ref. Marie-Louise 

 
Bæltekøretøj på Gåseengen. Foto: M-L 

  
4. Fugleovervågning 
 
Erik Agertoft er tovholder på overvågningen og systematisk indtastning i DOFbasen. Dertil kommer 
indtastninger fra lørdagsturene og Atlas III. 
 
5. Ture 2017 (Ture for 2017 planlægges som normalt: 1. lørdag i måneden % juli, % august) 
 
7. januar kl. 10.00 Peter Bo + Jens 
4. februar kl. 10.00 Boye + Henrik 
4. marts kl. 10.00 Sten + Peter Bo 
1.april kl. 9.00 Jens + Henrik 
6. maj kl. 9.00 Sten + Henrik 
3. juni kl. 9.00 Jens + Britta 
2. september kl. 9.00 Peter Bo + Jens 
7. oktober kl. 9.00 Boye + Henrik 
4. november kl. 10.00  
2. december kl. 10.00 
 
7. Kommende opgaver og arbejdsdage 
 

 Vegetation langs stier og gangbroer klippes: fra vesttårn til gangbro (Stig), fra åen til 
rågeskoven (Kirsten), resten tages ved arbejdsdage 

 Mos fjernes i jerngitter 

 Montre i skuret ryddes og rengøres 

 Høslet 

 Folderkasser fyldes 

 Skræpper fjernes fra Gåseengen. Slåning Gåseeng (Henrik og Peter Bo) 

 Bjørneklo bekæmpes (Jens) 

 Affald indsamles 

 Se også opgaver i skema side 1 
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   Den 07-12-2016 ref. Marie-Louise 

 
 
Arbejdsdag lørdag den 14. januar kl. 10.00 
Arbejdsdag søndag den 21. maj kl. 10.00 (grønt)  
Høslet søndag den 25. juni kl. 10.00 
 
7. Eventuelt 
 
Stig køber, hvad der mangler ag grej til høslettet. 
Fremtidige møder i arbejdsgruppen lægges i august (i reservatet med mad) og januar (med 
nytårsquiz). 
 
Næste møde 
Onsdag den 23. august kl. 18:00 i reservatet med spisning. 
 
Tak for jeres engagement og rigtig god jul til jer og jeres familier. 

 

De allerbedste hilsner fra Marie-Louise 


