Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
onsdag den 13. december 2006
Tilstede: Alex, Arne, Bent, Erik, Jan, Kirsten, Stig, Søren og Elise.
Der var afbud fra: Claus, Hans Peter, Henrik, John, Jørgen, Klaus, Leif, Leo, Preben,
Tommy og Vibeke.
Desuden manglede: Jess og Kenneth.
………………………………….
Vi mødtes i Fjordmuseets gode mødelokale, hvor bordet snart bugnede af småkager,
klementiner, dadler, chokolade og meget andet, som hører julen til - samt ikke mindst af
Jans fantastiske, hjemmelavede tærte. Det var guf!
Elise fortalte, at Fugleværnsfonden nu var en fond ikke bare af navn, men også rent
juridisk. Fugleværnsfonden har hidtil været en særlig afdeling af DOF, og stiftelsen af en
selvstændig fond sker for at beskytte både DOFs og Fugleværnsfondens egenkapital, idet
kreditorer indtil nu har kunnet kræve gæld indfriet hos den anden part ved konkurs. I
praksis vil samarbejdet mellem DOF og Fugleværnsfonden fortsætte som hidtil, og de
ansatte vil stadig arbejde sammen i Fuglenes Hus på Vesterbrogade.
Allan havde konstateret at gangbroen i rørskoven var spejlglat. Han havde undersøgt, om
man kunne smøre den med vandbaseret epoxy iblandet sand - af den type man bruger til
lystbåde o. lign. Dette skal imidlertid påføres jævnligt for at virke (1-2 gange årligt).
Alternativet er strækmetal eller kyllingenet, og også dette kræver et stort arbejde.
Strækmetallet på den gamle gangbro virker godt og larmer ikke mere som i begyndelsen,
og der er gode erfaringer med kyllingenet på gangbroerne ved Ravnstrup Sø og Barup Sø
- så på sigt vil strækmetal eller kyllingenet nok være den bedste løsning. I første omgang
køber Jan noget sand (det man bruger til sandblæsning, med skarpe kanter) og strør det ud
på gangbroen. Efterfølgende observeres hvordan det virker, og hvor længe det bliver
liggende.
Trampestien er vanskeligt passabel pga. mudder på strækningen mellem Rågeskoven og
Vesttårnet, og det skal overvejes at bygge en gangbro til sommer. Der er i øvrigt væltet et
stort træ i skoven ved Østrup, men Arne har været der med motorsaven, så man kan
komme forbi på stien.
Der er atter øvet hærværk på den ophængte kikkert i Vesttårnet, og gruppen besluttede
ikke at have en kikkert hængende mere.
Der skal fjernes en del pil langs gangbroen og stierne, og det har tidligere været et
problem, hvor man skulle anbringe de afskårne grene. Arne og Leo har forlænget stien
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ved starten af gangbroen med 50 meter mod vest, og her kan man lægge afhøstet pil mod
søsiden.
Der blev spurgt, om der var kommet vinterfoldere i skuret, og overfoldermester Jan
kunne fortælle, at præcis den 1. december var efterårsfolderne blevet afløst af
vinterfolderne, som der nu står en kasse af i skuret.
Arbejdsgruppen i Vaserne har haft en del besvær med at hænge de nye plancher med
metalramme op, så andre ikke lige kunne løfte dem af krogene og fjerne dem. Stig og
Arne havde med held hængt tilsvarende plancher op i planchehalvtaget ved P-pladsen, og
forklarede hvordan de havde gjort. Da Elise ikke var sikker på, at hun kunne gengive
metoden i forståelig form, videregiver hun Arne og Stigs telefonnumre til "ophængerne" i
Vaserne. Efter mødet har Arne sendt et billede af ophænget med skrue, og Elise
videresender dette til Vaserne.
Allan havde bedt Elise spørge, om nogen fra arbejdsgruppen havde lyst til at være guide
på nogle ture (ud over Johns). Skov- og Naturstyrelsen fremstiller en turfolder, med ture
fra hele landet, for april-maj-juni 2007, og Allan skal have eventuelle tur-datoer senest
den 1. februar. Alex meldte sig til at tage en fast tur midt i måneden. Han tjekker lige med
sin kalender og sender så datoerne til Allan.
Bent fortalte, at han havde aftalt med Alex, John og Erik A. at holde et møde i januar
måned, for at drøfte hvad det indebærer at indrapportere observationer med IBAmodulerne i DOF-basen. Alle interesserede er velkomne til mødet, og Bent sender
mødedato ud.
Et stort folkeligt projekt med tælling af havefugle går i gang midt i januar, Det hedder
OBS-natur og er søsat af Friluftsrådet, DOF og et privat firma. Man kan læse mere på
www.obsnatur.dk
Arne meddelte, at der er 787,- kr. til overs fra Roskilde Amts Miljøpris efter turen til
Vattenriket. Alle bedes overveje til næste møde, hvad pengene skal bruges til.
Og så var vi nået til aftenens højdepunkt: Årets juuulequiz, som i år var udarbejdet af
Ellen Hansen, der arbejder frivilligt i Fugleværnsfondens sekretariat. Det var ingen nem
quiz, men Arne og Stig scorede hver 9 rigtige og var dermed de heldige vindere. Da der
imidlertid kun var én stor førstepræmie, måtte der trækkes lod. Elise forsøgte forgæves at
slå plat eller krone, men det blev noget underligt noget, så Kirsten trådte til og fik afgjort
sagen. Det resulterede i, at Stig fik en DOF jubilæumsparaply og Arne fik en flettet kurv
til mejsebolde. Desuden fik alle tilstedeværende to slags flotte små DOF-klistermærker til
at sætte på breve.
Dermed var et hyggeligt julemøde slut. Tak for en god aften og tak for jeres hjælp til
Fugleværnsfonden ved Gundsømagle Sø.
Rigtig god jul alle sammen!
Referent: Elise

