MØDEREFERAT
Fra arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 7‐12‐2009 i Fjordmuseet.
DELTAGERE: John, Bent, Peter, Birgit, Kirsten, Hans Peter, Per R.,
Jørgen, Alex, Erik, Flemming, Henrik og Stig.
Afbud/udeblev: Arne, Hans Peter, Ivan, Jan, Leif, Søren, Tommy og Elise
Frydensberg (afbud).

Deltagerne havde taget juleknas med, og efter lidt hyggesnak, gik vi i
gang med en gennemgang af plejeplanen. Den var der ikke de store
overraskelser i.
Planen foreslår, at man slår rørene efter en skotsk model, men flere af
deltagerne har allerede nu fået at vide, at vor nuværende "rørslåer",
Strange, ikke har tænkt sig at fortsætte til næste år. Han kan ikke komme
op på land med rørene p.g.a. den nye gangbro ude i rørskoven. Johns
forslag er, at en sektion af gangbroen skal tages op og skilles ad, så
det fremover vil være let at fjerne, eventuelt skal gangbrædderne
udskiftes med en aluminiumsplade, som bruges til lette facadestilladser.
(J.A.)
Da vi ikke selv kan gøre det (det vil være livsfarligt på grund af
søbundsforholdene), var der nogle alternativer:
1. at få fat i en anden, der er villig til at påtage sig opgaven.
2. at lade vandstanden stige (forslag fra Jørgen Skou). ‐ han
forklarede i øvrigt grundigt, hvordan det let kunne lade sig gøre, hvis
man i kommunen var villig til at give besked til den person, der passer
stigrøret.
3. at ændre gangbroen, der hvor man normalt kunne køre op, ved f.eks.
at gøre den aftagelig i et eller to fag mens der høstes, så maskinen kan
komme på land. Se ovenfor.
Diverse arbejdsopgaver blev ikke rigtig debatteret, men John ’truede’ med
at sende mail ud engang til januar/februar, især hvis det bliver
ordentlig vinter med megen frost. Et par af pælene ude i søen burde
rettes op.
Der var forslag fra Kirsten om få lavet en platform, gerne med en lille
bænk ved kilden, da man her har et meget smukt udsigtspunkt. Kirsten blev
opfordret til at konstruere og opsætte den ved lejlighed, hun skal nok få
hjælp til det tunge.

Det blev også diskuteret at flytte flydeøerne ved Vesttårnet.
Jørgen mente, det letteste var at kappe tovet og trække dem over i
retning af den tænkte udsigtspost, der er tiltænkt i rørskoven ved
gangbroen. Så slog man to fluer med et smæk, idet fuglene ville være
meget tættere på.
Toppen på flydeøerne var der mange gode forslag til at renovere. Lige fra
rullegræs til plastikgræs eller løst sand, så man kunne se, om der er
mink ved søen. Det ved vi dog der er, idet Per har foreviget en på video,
og der er fundet en død på gangbroen ud mod rørskoven.
Både Birgit og Kirsten efterspurgte en arbejdsweekend, hvilket John giver
besked om via mail (husk de mailløse).
Bent mente ikke, vi kunne være bekendt, at der stadig hænger fuglelister
oppe på info tavlen, der er fra 2006 ‐ så vi blev enige om at ændre dem.
Forslaget med at tælle fuglene i områder (f.eks. frem til Østtårnet fra
tårnet, Gåseengen osv.) blev foreløbig noteret, fordi Peter ikke mente,
at det kunne lade sig gøre at putte det ind på DOF basen, som den er nu.
Til særlige obs. kan man jo skrive notater ud til højre for de enkelte
obs. Ja.
Alex orienterede om de to brochurer med ture og tider, der er ved at
blive fremstillet i Fugleværnsfonden. John kunne fortælle, at Allan Gudio
allerede havde været ude med oplysninger for 2010.
God jul til alle
fra
Alex Schneider og John Andersen.

