Fugleværnsfonden, den 12. december 2013
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø
torsdag den 12. december 2013
Til stede: Alex, Bent, Britta, Hans, Henrik, Ivan, Jens, John, Mary Ann, Per, Peter, Stig, Tommy, Ulla,
Vibeke samt Elise Frydensberg (EF) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF)
Afbud: Betty, Jørgen, Kirsten, Sten, Søren
I øvrigt manglede: Inge Britt, Leif, Lisbeth

Vi mødtes i VUC Roskilde. Rigtig mange var mødt op til dette torsdagsjulemøde, og det store bord
blev hurtigt fyldt med en masse lækre julegodter til alle.
Siden sidst
Siden sidst var det først og fremmest de to stormes hærgen, der havde sat sit præg på reservatet:
Et stort træ var væltet og hang ind over et andet træ. Det blev aftalt, at Mary Ann
kontakter Inge Britts mand, som er træfælder. Han kan løse opgaven med at få træet lagt
ned på forsvarlig vis.
Flere mindre træer var væltet, blandt andet ned i nogle hegn. Dem havde gruppen fjernet,
så stierne var farbare. Heldigvis var de to tårne ikke blevet ramt.
Elise var blevet kontaktet af kommunen, vedrørende nogle væltede træer, der hvor Hove Å
løber ud i søen. Træerne skal væk, fordi det kan medføre vandstuvning opstrøms. Gruppen
aftalte at mødes lørdag den 14.december kl. 10 for at vurdere opgavens omfang. Elise har
sendt mail ud til hele arbejdsgruppen.
Tagpappet på planchehalvtaget i Østrup var gået løs i stormen. Det bliver repareret, når
John indkalder.
Ture i 2014
Arbejdsgruppen gennemfører i 2014 en tur den første lørdag i hver måned. Allan, som også
afholder et par ture, har udarbejdet en samlet turoversigt, og følgende turansvarlige blev valgt for
de første 6 måneder:
Lørdag den 4. januar
Lørdag den 1. februar
Lørdag den 1. marts
Lørdag den 5. april
Lørdag den 3. maj
Lørdag den 7. juni

kl. 10.00 - ca. 13.00
kl. 10.00 - ca. 13.00
kl. 10.00 - ca. 13.00
kl. 9.00 - ca. 12.00
kl. 9.00 - ca. 12.00
kl. 9.00 - ca. 12.00

Tommy og Ivan
Peter
Jens
Peter
Ivan
Ivan
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Samarbejde med SCR Ungdom
Elise havde forgæves forsøgt at få fat i praktikkoordinatoren på skolen.
Optællinger
Bent opfordrer alle til at taste observationer ind i DOFbasen under både optællinger og ynglefugle.
Bent vil godt på dette grundlag lave en bearbejdning af tallene.
Foldere
John bemærkede, at der mangler sommerfoldere. Han havde modtaget nogle kasser med foldere,
heraf én, hvor der stod sommer udenpå, men der var vinterfoldere i kassen. Hanne på
sekretariatet tjekker nærmere for sommerfoldere.
Skilte til orkideerne
John havde lånt nogle små skilte fra DN. På skiltene opfordres publikum til at passe på orkideerne ikke trampe i dem, ikke plukke/opgrave. Skiltene havde rent faktisk haft en positiv effekt. Elise fik
skiltene med, og beder Hanne om at fremstille lignende skilte.
Østrupgård, to ting:
1) Ved større arrangementer ville det være hensigtsmæssigt, hvis folk kunne parkere på pladsen
mellem landevejen og indgangen til FVF’s nabo på Østrupgård.
2) Redematerialet fra storkereden på Østrupgårds staldbygning er blæst væk. En udbedring af
reden kræver tilladelse fra ejeren. Elise kontakter ejeren.
Eventuelt
John fik grønt lys til at købe et par nye skærebukser og 3 nye hjelme.
Elise får undersøgt, om der kan findes et skærekursus til Henrik, gerne på Skovskolen i
Nødebo.
Alex snakker med de nye naboer ved vesttårnet og beder om, at de eller vi skærer nogle
buske væk, som spærrer for udsynet, når man kører ud fra p-pladsen.
John sender skurnøgle til Per og Jens.
Og så var aftenens højdepunkt nået: årets store quiz, der igen i år var udarbejdet af Ellen, som er
frivillig medarbejder i FVF’s sekretariat. Og igen i år var quizzen meget svær. På trods af dette
lykkedes det for Ivan, Bent og John at få hele 8 rigtige svar. Tillykke med det.
Mange tak for et positivt og hyggeligt møde. Rigtig god jul til jer alle og en stor tak for jeres
formidable indsats ved Gundsømagle Sø.

Næste møde i arbejdsgruppen er onsdag den 21. maj kl. 18.00 ved vesttårnet

Mange hilsener
Elise
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