Referat fra arbejdsgruppemøde – Gundsømagle Sø den 3. december 2015
Tilstede var: Boye, Hans Peter, Jens, Sten, Stig, John, Alex, Bent, Peter Bo, Britta og Henrik samt Kristian fra
sekretariatet.
Referent: Kristian

Siden sidst:
Der har været afholdt arbejdsdag d. 29. november, og derudover har flere medlemmer af arbejdsgruppen
deltaget i tilsyn og oprydning efter snevejr og storm i november måned.
Sekretariatet har bidraget med tilsyn og har hyret HedeDanmark i to omgange til at rydde for væltede
træer og nedfaldne grene.
Arbejdsgruppen har lagt tråd på gangbroer, skåret rør, slået brændenælder, ryddet beplantning ved
Østtårn og skåret grene på parkeringspladsen.
Der er modtaget et tilbud på renovering af Østtårnet, som Kristian vil bruge til at søge tilskud fra udvalgte
fonde.
Der er lavet skilte om, at gangbroen er lukket pga. oversvømmelse – til når det er tilfældet, ligesom det er
nu flere steder.

Opfølgning på skader som følge af snetryk (og storm):
Meget skal fortsat skæres og ryddes, men det er ikke længere en hasteopgave.
Sekretariatet, arbejdsgruppen og HedeDanmark vil tage sig af dette i samarbejde.

Nyt fra sekretariatet:
I sekretariatet er der fokus på det kommende jubilæumsår (se særskilt punkt på dagsorden herom).
Desuden arbejder sekretariatet fokuseret på at sikre økonomien i Fugleværnsfondens aktiviteter, så der er
indtægter, der svarer til de mange udgifter, der er forbundet med at vedligeholde og udvikle 21
naturreservater. Fugleværnsfondens årsskrift er i øvrigt på vej ud netop i disse dage.

Bemanding på ture i det kommende halve år:
5/12: Jens og Peter Bo (kl. 10)
2/1: Jens og Peter Bo (kl. 10)
6/2: Sten og Henrik (kl. 10)
5/3: Hans Peter og Tommy (kl. 10)
2/4: Sten og Henrik (kl. 9)

7/5: Jens og Peter Bo (kl. 9)
4/6: Boye og Henrik (kl. 9)
Turenes varighed er ca. 3 timer
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 efter d. 4/6.

Kommende opgaver og arbejdsdage:
Følgende arbejdsdage blev besluttet og planlagt:
1. Vinteroprydning lørdag d. d. 13. februar kl. 10 (denne aftale kan ændres ift. vind og vejr).
2. Gåseengen søndag d. 22. maj kl. 9 (brændenælder, slåning, grene mv.).
3. Høslæt søndag d. 26. juni kl. 9.

Opgaver:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slåning af stien langs gåseengen
Genbrug af knækkede pæle med Fugleværnsfondens piktogram
Kapning af grene i ’skov-udsigten’ neden for trappen til Østtårnet
Småreparationer af hønsenet og det lidt større ”gitter” ved gangbroen til Østtårnet
Gå gangbroer igennem for at fjerne de værste siv-barrierer
Fjerne bjørneklo
Udskiftning af enkelte træstykker i tårne og på gangbroer, mens vi venter på, at vi kan lave en
større renovering i 2016 (hvis vi kan få tilskud hertil fra en fond).

Det skal understreges, at kaffebrygning, kagebagning, fugle-registrering/indrapportering, folderopfyldning
mv. også er godkendte arbejdsopgaver for medlemmer af arbejdsgruppen. Alle kan bidrage med noget.

Høslæt:
Se punktet ovenfor vedr. tidspunkt.
Derudover vil sekretariatet snakke med kommunen om, hvorvidt det er muligt at lave en aftale om
afhentning af høet efter slæt.

Jubilæum:
Kristian orienterede om, hvad der kommer til at ske næste år, hvor Fugleværnsfonden har 50 års jubilæum.
Fugleværnsfonden udgiver en jubilæumsbog, som vi gerne vil have alle frivillige til at hjælpe os med at få ud
i butikkerne i reservaternes lokalområder. Materiale er udsendt om dette. Arbejdsgruppen havde et ønske
om at få et papir, hvor man kunne se bogens forside i hel størrelse – for at vise butikken, hvordan bogen

kommer til at se ud. Det finder Kristian ud af med Hanne. Britta tilbyder at være koordinator for
distributionen af jubilæumsbogen og vil lave en liste med butikker, og hvem der kontakter disse.
Der vil også være en kunstudstilling i forbindelse med jubilæet. Denne vil være tre steder i 2016: Johannes
Larsen Museum (Kerteminde), Vendsyssel Museum og Sophienholm (Lyngby). Udstillingen vil være med
fugle-tegninger/malerier af diverse kunstnere. Der vil også være en indvielse af vores nye tiltag i Sølsted
Mose (naturgenopretning til en højmose) d. 17. juni 2016, efterfulgt af et fællestræf for alle frivillige lørdag
d. 18. juni. Nærmere besked herom følger.
5-10 af de guidede ture fra Fugleværnsfonden i reservaterne (med Allan som guide) vil være jubilæumsture,
hvor der serveres kaffe og kage på turen. Det vil fremgå af turfolderen (som udkommer ved årsskiftet),
hvilke ture, der er jubilæumsture.

Eventuelt:
Til dette punkt orienterede Kristian om vores overvågningsprogram, som generelt mangler flere frivillige
dygtige fuglefolk til overvågningen i reservaterne (også i Gundsømagle). Folk, som også kan stå for
indrapportering og behandling i DOFbasen. Det vil vi med en kampagne for midler givet af 15. Juni Fonden
forsøge at få realiseret i 2016 via informationer, forespørgsler, møder og kurser.
Der kom også et forslag til, om fonden bag Roskilde Festivalen kan støtte vores reparation af fugletårne og
gangbroer i reservatet. Det vil Kristian undersøge nærmere.
Under eventuelt holdt vi også den berømte julequiz til stor glæde for både vindere og tabere.

Næste arbejdsgruppemøde er:
Onsdag den 13. april 2016, kl. 19 på VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde.

Referatet er udarbejdet på grundlag af Kristian og Henriks noter fra mødet.
Med venlig hilsen Kristian

