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   Den 15-09-2016 ref. Marie-Louise 

 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 

onsdag den 14. september 

 
Til stede: Alex, Bent, Boye, Britta, Henrik C., John, Kirsten, Mary Ann, Peter Bo, Sten, Tommy, Ulla , 

Jens og Marie-Louise (M-L) fra sekretariatet. 

 

Afbud: Betty, Claus, Jørgen, Lisbeth, Stig 

 

Mødet blev afholdt i gode lokaler på Henriks arbejdsplads i Roskilde, tak for lån! Og tak for 

læskende drikke. 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

M-L orienterede om nyt fra Fuglenes Hus, herunder en status på jubilæumsaktiviteterne: 

Jubilæumsudstillingen FUGL er rykket fra Kerteminde til Sophienholm i Lyngby og hedder nu 

Himlenes Fugle http://www.sophienholm.dk/ 

 

Jubibogen går som varmt brød, det kunne gruppen godt forstå :o) 

 

Gruppen berettede at de havde et godt høslet i juni og at den nye løsning, hvor kommunen henter 

høet er rigtig god. M-L vil således bede kommunen med at fortsætte med den hjælp. Kommunen 

lægger vægt på, at de meget gerne vil understøtte frivillige initiativer i kommunen. 

 

Gruppen berettede også om den succesfulde jubilæumstur ved Gundsømagle Sø. 

 

Udførte arbejder siden april: 

 

Opgave Udført Gentages Bemærkning 

Gangsti ved gåseeng slået 

 

x x  

Slået fra rågeskov til vesttårn 

 

x x  

Gangbroer frislået x   

Tårnet rengjort 

 

x x  

Kvæglåge malet 

 

x   

Brændt bil fjernet med hjælp fra Grethe 

 

x  Grethe er entreprenør 

Plantetælling udført x   

Høslet x x Juni 2017 mulig + efterslet 

 

 

 
 
 

http://www.sophienholm.dk/
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2. Status på publikumsfaciliteter 
 
Tårnene står helt færdige. 
 
Udskiftning af gangbroen starter til oktober. Den bliver bredere end den gamle og med galvaniseret 
kyllingenet. Den nye bro kommet til at hedde Ivans Bro. Broen frahegnes som udgangspunkt ikke, 
og kommer således til at ligge i kvægfolden parallelt med den eksisterende. 
 
Alex får et tilbud på et gelænder i træ langs den stejle trappe. 
 
3. Hegn 
 
Det gamle kvæghegn som står i skellet ind til naboen langs gåseengen, er faldefærdigt og uden 
funktion. M-L kontakter naboen og spørger om gruppen sammen med kvægejer Jørgen må fjerne 
det. Hvis naboen foretrækker at bliver stående, så skal det rettes op/udbedres. Kvægejer Jørgen 
har sagt, at han gerne vil hjælpe. Ind til videre har vi sat lørdag den 29.10. af specifikt til den 
opgave. Gruppen får besked når M-L har fået kontakt til naboen. 
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4. Fugleovervågning 
 
Erik Agertoft er tovholder på overvågningen og systematisk indtastning i DOF basen. Dertil 
kommer indtastninger fra lørdagsturene og Atlas III. 
 
5. Procedure for uforudsete og mere eller mindre akutte opgaver 
 
Når der opstår uforudsete opgaver i reservatet som skal handles på hurtigt, så kontakter 
sekretariatet Henrik. Henrik står efterfølgende for så hurtigst muligt at kontakte alle i gruppen (pr. 
mail), således alle er orienteret, og har mulighed for at deltage i at løse opgaven. I situationer, hvor 
det ikke decideret er en akut opgave, men dog noget der skal løses udenfor de fastlagte 
arbejdsdage er det ligeledes Henrik der orienterer gruppen. 
 
7. Kommende opgaver 
 

 Vegetation langs stier og gangbroer klippes. 

 Mos fjernes i jerngitter. 

 Montre i skuret ryddes og rengøres. 

 Folderkasser fyldes (Hanne send efterårsfoldere til John). 

 Skræpper fjernes fra Gåseengen. 

 Gammelt hegn fjernes eller rettes op se punkt 3. 

 Se også opgaver i skema side 1. 
 
7. Eventuelt 
 
-Tagrør på Gåseengen, M-L undersøger om en entreprenør kan klare opgaven med at fjerne 
rørene i hjørnet af engen. Det synes hele gruppen var en god idé. 
-Allan ønskes på besøg til at ”guide i stenbunken til snoge”.  
-Dansk Vandrelaug har fået tilladelse til at opstille pæle med piktogrammer som markerer 
Nordsjællandsruten (vandresti). 
-Gruppen ønsker at skuret ved p-pladsen får en overhaling især med nye plancher. Folderkasse 
itu, ny ønskes. 
 

Til kalenderen 
 
7. Kommende arbejdsdage 
Mandag den 19.09. (er gennemført) 
Lørdag den 29.10. kl. 10.00 
 
 
8. Kommende ture 
Lørdag 1.10. 
Lørdag 5.11. 
Lørdag 3.12. 
 
(Ture for 2017 planlægges som normalt: 1. lørdag i måneden % juli, % august) 
 
 
9. Kommende møder 
Mandag den 5. december. 
 
Tak for et godt møde, det var en fornøjelse at se jer alle igen. 

 

Hilsner fra Marie-Louise 


