	
  

Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 6. december 2010

Tilstede: Alex S., Bent B., Britta O. J., Erik H., Hans Peter J., Henrik C., Inge Britt N., Ivan O., John A., Kirsten
P., Per R., Per S., Peter B., Stig D. O., Søren F. S., Tommy N., samt Elise Frydensberg.
Afbud: Arne L., Jan D., Leif B.
Fraværende i øvrigt: Jørgen S. L.

Elise bød velkommen til Inge Britt, som er ny i arbejdsgruppen. Rigtig mange var mødt op til dette
mandagsjulemøde, og det store bord i Fjordcenterets møderum var snart fyldt med alskens juleknas
og lækre sager til alle.
Elise havde ikke kunnet få fat i rørhøsteren i Gundsømagle Sø og spurgte, hvordan rørhøsten var
forløbet sidste år. Svaret var, at hele området var blevet høstet på is, men at der er store problemer
med at få rørene bragt i land pga. gangbroen fra vesttårnet. Rørhøsteren havde sagt, at han ikke ville
høste mere, og John foreslog, at ca. 4 meter af gangbroen blev lavet som en mobil konstruktion, som
kan fjernes i de dage, der høstes rør. Elise prøver at kontakte rørhøsteren.
Sidste års isvinter gav gode muligheder for at fjerne opvækst af pil og birk i rørskoven. Der er dog
stadig en del birk tilbage, især hvor Hove Å løber ud af søen. Hvis frosten fortsætter, og man kan
færdes på isen, vil det være muligt at fjerne disse træer. John indkalder til en evt. arbejdsdag.
Gangbroen fra P-pladsen i Østrup ud til østtårnet er blevet lukket. Der er flere knækkede brædder, og
flere steder er bjælkerne rådnet bort. John og Stig havde nogle forslag til renovering af broen, men der
var enighed om, at arbejdsgruppen måtte have hjælp fra tømrermester Hans Meilstrup, bl.a. til at
fremskaffe de rigtige brædder og stolper. John kontakter Hans, og de to udarbejder en plan for,
hvordan og hvornår broen kan repareres en gang i foråret, når frosten er af jorden. Stig foreslog, at
arbejdet udføres over flere arbejdsdage, hvilket givet vis er en god ide.
Når Hans Meilstrup skal ud og besigtige gangbroen, bør han ved samme lejlighed give østtårnet et
eftersyn. Der drypper vand fra taget ned på trappen og nogle af trinene er ved at rådne og bør
udskiftes.
På sidste møde blev aftalt, at man på dette møde skulle tale om evt. indfangning af mink i reservatet.
Imidlertid har ingen set spor af mink de seneste måneder – heller ikke i sneen, så der var enighed om,
at udskyde fangsten, indtil der er set spor af mink. Bent foreslog, at der udarbejdes en beredskabsplan, og Ivan meldte sig til at kontakte det lokale skovdistrikt med henblik på at låne fælder og
aflivning af evt. indfangne dyr.
Fælderne skal tilses to gange i døgnet, og flg. meldte sig til dette: Tommy, Alex, Ivan, Henrik, Hans
Peter, Britta og Kirsten. Ivan laver en vagtplan, når det bliver aktuelt.
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Der hænger en del defekte redekasser, især i den østlige del af reservatet. Ivan sørger for, at disse
kasser bliver taget ned. Når de øvrige redekasser skal renses, kan Ivan få hjælp til dette fra Per R.,
Bent, Tommy, Peter og John. Den gamle uglekasse er faldet ned, og Stig og John tilbød at bygge en
ny. Den skal op hurtigst muligt, og Bent ville gerne hjælpe med dette.
Det vil være hensigtsmæssigt at fjerne (eller knuse) de pilestød, som står tilbage ved Vesttårnet.
Derved vil det blive lettere at slå med le på engen. Desuden burde man måske fjerne mere pilekrat
langs gangbroen. Vi talte også om at rydde krattet nord for bænken i Lilleskov, så man herfra har
udsigt over søen. Vi endte med at beslutte en besigtigelse i forbindelse med sommermødet og
derefter definere arbejdsopgaverne og deres omfang.
Og så var der ellers ros til Jørgen, hvis køer havde sørget for en meget fin afgræsning på Gåseengen
i den forløbne sæson. Der var også ros til Stig, som har slået og vedligeholdt området omkring
Vesttårnet på forbilledlig vis.
Referenten tillader sig her også at uddele stor ros til hele arbejdsgruppen for en flot indsats.
Øjeblikket var nu inde til årets STORE julequiz. Den er udarbejdet af Ellen Hansen, som er frivillig
medarbejder i Fugleværnsfondens sekretariat. Den var svær i år, men tre vindere (Bent, Ivan, Henrik)
havde 9 rigtige og fik de tre hovedpræmier. Og så var der små fine fugle-pins i trøstpræmie til alle, og
det nye nummer af ”Nyt fra Fugleværnsfonden” blev uddelt.
Til sidst fortalte Bent om havørneparret på Bognæs og deres gøren og laden i det forløbne år.
Mange tak for et hyggeligt møde, jeg ønsker Jer en glædelig jul og et godt nytår!
Venlige hilsner
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden
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