Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
torsdag den 17. juni 2009
Tilstede: Alex S., Arne L., Bent B., Britta O. J., Hans Peter J., Henrik C., Ivan O., John A., Jørgen S. L,
Kirsten P., Peter B., Stig D. O., Tommy N. samt Elise Frydensberg.
Afbud: Per R., Søren F. S.,
Desuden manglede: Erik H., Jan D., Leif B.

______________________________________________________________________________

Vi mødtes i et dejligt solskinsvejr uden ret meget vind ved de to picnicborde på engen
ved Vesttårnet. Elise indledte mødet med navneopråb og meddelte efterfølgende, at
Leo af familiære årsager havde meldt sig ud af arbejdsgruppen. Han sender en hilsen
til alle med tak for mange herlige stunder ved Gundsømagle Sø.
Den nye plejeplan for Gundsømagle Sø: Erik Mandrup Jacobsen fra konsulentfirmaet
Orbicon gennemgik de forslag til naturpleje og formidling, som indtil nu er skrevet ind i
udkastet til plejeplan. Der er ikke planlagt de store ændringer til den nuværende
praksis, fordi området stort set fungerer godt, sådan som det kører nu. Der er ønske
om etablering af et lille skjul med tag i tilknytning til gangbroen i rørskoven således, at
man får mulighed for at opleve fuglene og naturen på nært hold. Peter har sendt nogle
flotte fotos fra Gundsømagle Sø, og dem vil vi bruge i plejeplanen.
Arealet mellem kornmark og gangbro ved Vesttårnet: Fugleværnsfonden ejer kun en
lille del af dette areal, men vil meget gerne have råderet over det. P.t. er der
picnicborde, snoghøj, høeng og oplagring af høstede tagrør på Fugleværnsfondens
område, og disse funktioner kunne med held spredes over et større areal. Området
ejes af Elkjær på Kirkerupvej, og Jørgen vil i løbet af sommeren prøve at kontakte ham
helt uformelt og høre, om vi kan få lov til at benytte hans areal.
Høslæt og tilrigning af hæs: Arne har efter lang og tro tjeneste (faktisk siden starten i
2003) trukket sig tilbage som grill-mester og til- og afrigger af høhæsset. Stig og
Tommy ville prøve at stille hæsset op ud fra Arnes instruktioner. Elise har sendt
instruktionerne til dem. Det blev aftalt, at Jørgen fredag den 26. juni kl. 16 kører til
Vesttårnet med rafter og andre materialer, som ligger i hans lade. Stig og Tommy vil
være til stede og udpege de rigtige remedier.
På selve høslætdagen søndag den 28. juni fra kl. 9.00 vil Jørgen sponsere
hjemmelavede pølser og grille dem på en medbragt grill, så der er frokost klar ved 12tiden. John kommer med drikkevarer, og Britta køber kartoffelsalat, brød, sennep og
ketchup. Kirsten bager en kage. Hver især tager man tallerken og bestik samt kaffe/te
med til eget forbrug.
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Følgende meldte sig som deltagere i årets høslæt: Britta, Bent, Stig, Tommy, John,
Kirsten, Henrik og Ivan. Søren fra Fugleværnsfondens sekretariat deltager også og
medbringer nogle leer.
Turen til Hallands Väderø 7. juni: Bent fortalte, at det havde været en meget vellykket
tur med 11 deltagere. Undervejs var der købt kaffe og kage for 285 kr., så der er stadig
502 kr. til rest fra naturpris-puljen.
Vandstanden: Jørgen fortalte, at den kraftige regn i sidste uge havde fået vandstanden
i søen til at stige kraftigt. Sluserne blev åbnet fredag morgen, så mest muligt vand
kunne komme bort fra Gundsømagle Sø, men lørdag og søndag steg vandstanden
kraftigt. Dette bevirkede oversvømmelser på lavtliggende marker, og Jørgen havde
derfor flyttet sine kreaturer til den østlige eng, der skråner op mod P-pladsen.
Vandstanden er stadig høj, men faldende.
Siden sidste møde er følgende aktiviteter gennemført:
Ny flot bænk er opsat ved Gåseengen
6 nye ruder er sat i tårnene
Alle ruder i tårnene er blevet vasket
Oprydning af stammer og grene på stien efter stormfald
Bent har holdt to foredrag om FVF og Gundsømagle Sø
Der er blevet slået langs gangbro og stier
Graffiti i tårnene er blevet fjernet
Folderkasserne er fyldt op
Der er afholdt to guidede ture om måneden
Affald er blevet indsamlet
... og helt sikkert en hel masse andre gode ting, som referenten bare ikke kender til.
Det er super flot - en stor tak til alle, der har givet en hånd med.
Referent: Elise Frydensberg

Kalender næste side...

2

Kalender 2009

Gundsømagle Sø

•

Søndag den 28. juni kl. 9: HØSLÆTDAG

•

1.-3. Juli: LEFESTIVAL i Grib Skov

FORMIDLING OG TURE

•

Lørdag den 4. juli kl. 9 - ca. 12 / John

•

Lørdag den 1. august kl. 9 - ca. 12 / John

•

Lørdag den 5. september kl. 9 - ca. 12 / John

•

Lørdag den 3. oktober kl. 9 - til 12 / John

•

Lørdag den 7. november kl. 10 til ca. 13.30 / John

•

Lørdag den 5. december kl. 10 til ca. 13.30 / John

CARETAKER TURE
20. JUNI
18. JULI
15. AUGUST
19. SEPTEMBER
17. OKTOBER
21. NOVEMBER
19. DECEMBER

09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
10:00

MØDER I ARBEJDSGRUPPEN 2009
•

Tirsdag 15. september kl. 19.00

•

Mandag 7. december kl. 19.00
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