Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
torsdag den 17. marts 2011 kl. 19.00 på Fjordcenter Jyllinge

Deltagere: Alex, Bent, Britta, Hans Peter, Henrik, Inge Britt, Ivan, Jens, John,
Kirsten, Mary Ann, Per R., Søren, Elise F. og Marie-Louise O.
Afbud: Jan, Jørgen, Leif, Stig, Tommy
Desuden manglede: Arne, Erik, Per S., Peter

Efter mødet: Bent har været i e-mail kontakt med Jan … han havde planlagt at komme til mødet i
Gundsø, men da trafikradioen på mødeaftenen meldte om isslag mm, valgte han at blive hjemme,
da hans fysiske formåen efter diverse behandlinger ikke er så god. Jan gav stadig udtryk for
optimisme og havde været på en kort visit ved søen.
	
  
•

Gruppen berettede, at det hårde vintervejr har medført, at der ikke er udført
arbejder på arealerne. Der er ikke blevet slået rør eller nedskåret pil. Gruppen
spurgte til, hvorfor der ikke er høstet rør i denne sæson? Elise fortalte, at Ole
Strange, der normalt udfører det arbejde for FVF, ikke vil gøre det mere pga.
den dårlige økonomi, der er i tagrør p.t. I fremtiden bliver FVF sandsynligvis
nødt til at betale sig fra at få slået rør.

•

Elise orienterede om, at der siden sidst er ansat 2 nye medarbejdere i
Fugleværnsfondens administration, nemlig Iben Hove Sørensen og Marie-Louise
Olsen. Iben er biolog og vikarierer for Allan fra 1. april til 1. november 2011.
Marie-Louise er Skov- og Landskabsingeniør og deltog i mødet.

•

Britta og Kirsten skal deltage på FVF overvågningsseminaret den 26-27 marts.
Kirsten og Britta fik nogle input med fra gruppen, som de vil tage med på
seminaret. Alle ved mødet har fået 1. udkast til overvågningssprogrammet for
Gundsømagle Sø. Gruppen skal bide mærke i, at det er et udkast, og der er
derfor åbent for tilføjelser og rettelser.

•

Tre af gruppens medlemmer mangler en FVF-fleece (størrelse: S, S og L). Lige
nu er en masse FVF-ting på fjernlager pga. ombygning i Fuglenes Hus, og der
kan derfor gå nogen tid, før fleecetrøjerne kan blive sendt til dem, der mangler.

•

Jørgen Skou Larsen har spurgt, om aktiviteter m.m. ved Gundsømagle Sø vil
være med i et overordnet projekt om turisme i nærområdet. Axel samler op på
dette og kontakter Jørgen.
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•

Elise orienterede om, at der i FVF’s bestyrelse er et ønske om at få talt hvor
mange besøgende, der er på FVF reservaterne. Den ene metode til dette
kræver, at der er nogen, der vil tælle manuelt 20 dage på et år. Det var der
ikke stemning for i gruppen. Gruppen kunne godt forstå, at det vil være
interessant at finde ud af, hvor mange der besøger reservaterne, men syntes
samtidig, at det er en meget stor opgave at skulle tælle så mange dage.

•

Kommende arbejdsopgaver:

•

I efteråret skal gamle redekasser gennemgås.

•

Gangbroen skal repareres, Hans reparerer de ting gruppen ikke selv kan.
Opklodsning under broen kan ske omkring påske. Hvis gruppen mangler
værktøj må de købe det efter aftale med Elise.

•

Montren ved P-pladsen er meget snavset, og edderkopper lever lystigt deri.
Britta og Alex meldte sig til at gøre den rent.

•

Rengøring af de 2 fugletårne klares af Inge Britt og Mary Ann fra 1. marts 2011
– 1. marts 2012.

•

Kost til rengøring af fugletårnene, 2-3 høriver og 1 presenning indkøbes af
gruppen. Gruppen mente, at der er leer nok til høslættet, men Stig skal
spørges.

•

Bent spurgte, om der er andre, der vil redigere i caretaker hjemmesiden, gode
idéer er meget velkomne. Alex har meldt sig efter mødet.

Tak for et godt møde, med hjemmebag og læskende drikke. Skønt at møde folk der
brænder livligt for sagen.

Mange hilsner
Marie-Louise Olsen
Skov- og Landskabsingeniør i Fugleværnsfonden

Kalender næste side…
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Kalender (resten af) 2011

Gundsømagle Sø

FORMIDLING OG TURE:
C = caretakerture
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Lørdag den 2. april kl. 9 - ca. 12 / John
Lørdag den 16. april kl. 9 - ca. 12 / Alex og Ivan C
Lørdag den 7. maj kl. 9 - ca. 12 / John
Søndag den 29. maj kl. 10 - ca. 13 / Iben Hove Sørensen
Lørdag den 2. juli kl. 9 - ca. 12 / John
Lørdag den 16. juli kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C
Lørdag den 6. august kl. 9 - ca. 12 / John
Lørdag den 20. august kl. 9 – ca. 12 /Alex og Ivan C
Lørdag den 3. september kl. 9 - ca. 12 / John
Lørdag den 17. september kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C
Lørdag den 1. oktober kl. 9 - ca. 12 / John
Lørdag den 15. oktober kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C
Lørdag den 5. november kl. 10 til ca. 12.30 / John
Lørdag den 19. november kl. 10 – ca. 13 / Alex og Ivan C
Lørdag den 3. december kl. 10 til ca. 12.30 / John
Lørdag den 17. december kl. 10 – ca. 13 / Alex og Ivan C

ARBEJDSDAGE: John m.fl. indkalder / aftaler selv.

HØSLET: Søndag d. 26. juni kl. 10.00

MØDER I ARBEJDSGRUPPEN 2011:
•

Onsdag 15. juni kl. 19.00

•

Tirsdag 6. september kl. 19.00

•

Mandag 5. december kl. 19.00
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