Fugleværnsfonden, den 13. september 2012
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø
torsdag den 6. september 2012
Til stede: Alex, Britta, Hans, Henrik, Inge Britt, Ivan, John, Jørgen, Kirsten, Mary Ann, Per, Peter, Stig,
Tommy, Ulla, Vibeke samt Elise Frydensberg (EF) fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Astrid, Bent, Jens, Lisbeth, Per.
I øvrigt manglede: Leif, Søren.

Vi mødtes på VUC Roskilde i Læderstræde 4, hvor Henrik havde fundet et ledigt lokale til os.
Siden sidste møde er følgende aktiviteter blevet gennemført:
Høslet ved Vesttårnet
Der er klippet tagrør langs gangbroen
Gåseengen er slået
Stien langs Gåseengen er slået
Stien langs gangbroen til Vesttårnet er slået
Østtårnet er blevet repareret
Der er gennemført 6 guidede ture
-

Flot, flot arbejde!

Jagt ved Gundsømagle Sø
Den 1. september gik jagten på grågæs, duer m.fl. ind. John havde opfordret gruppen til at møde
op kl. 5.30 i Vesttårnet for at registrere hvor meget jagt, der er ved Gundsømagle Sø. Kirsten og
Inge Britt mødte op sammen med John, og de kunne berette om en meget stemningsfuld morgen
med mosekonebryg i daggryet. Der blev skudt på nogle grågæs, men der var tale om fuldt lovlig
jagt uden for Fugleværnsfondens ejendom.
Godt nyt fra plantegruppen
Kirsten berettede om plantegruppens (Jens, Inge Britt og Kirsten) registreringer på Vestengen. Der
er sket en glædelig udvikling i antallet af kødfarvet gøgeurt: 20 stk. i år mod 7 sidste år. Også
trævlekrone og festgræs har bredt sig. Det er således tydeligt, at arbejdsgruppens mangeårige
indsats med høslet på Vestengen bærer frugt.
Høslet og andre ting
Igen i år forløb høslettet i god ro og orden. Jørgen er interesseret i høet til sine dyr, men det
mislykkedes med at få det bjærget i år. Der var enighed om, at det fremover skal aftales, hvornår
høet kan hentes. Jørgen tager det selv ned af hæsset.
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Stig har taget initiativ til en tur for arbejdsgruppen til Sydfyn den 6.-7. oktober. Foreløbig har 18
meldt sig. Interesserede kan henvende sig til Stig.
Jørgen nævnte, at der var mange brændenælder langs stien ud til Østtårnet, og at stien langs
Gåseengen var noget langhåret. Britta indkalder til en arbejdsdag, hvor stierne slås.
Et gammelt udbrændt bilvrag på p-pladsen i Østrup er blevet fjernet.
Hvis nogen skulle ønske en nøgle til skuret på p-pladsen i Østrup, kan de henvende sig til John,
som har fået fremstillet fire ekstra nøgler.
Opfølgning på møde med Roskilde Kommune
Som en opfølgning på det møde Jørgen og Elise havde med Roskilde Kommune vedrørende
vandstanden i Gundsømagle Sø, havde Jørgen roet to personer fra henholdsvis Roskilde Kommune
og Hedeselskabet til besigtigelse af Hove Ås udløb fra søen. Det var tydeligt, at brinkerne langs åen
trængte til en afretning. Kommunen vil foretage en sådan afretning i løbet af efteråret eller næste
år afhængig af, om man kunne finde penge til det.
En stor tak til John
John meddelte, at han vil stoppe som turguide i december 2012. I 21 år har John afholdt tur den
første lørdag i hver måned; en helt enestående indsats, som han ikke kan takkes nok for. Det ville
være rigtig flot, hvis arbejdsgruppen kunne fortsætte med at afholde disse guidede ture. Det blev
derfor aftalt, at vi på næste møde vil forsøge at lave et skema med de 12 lørdage og så forsøge at
få 2-3 personer til at være guider på alle lørdage. Så I skal huske at medbringe jeres kalender til
næste møde!
Bent havde foreslået, at arbejdsgruppen fejrer sit 20 års jubilæum søndag den 27. januar 2013
med en brunch. Dette var der almindelig tilslutning til.
Og så var mødet slut. Tak for et godt og konstruktivt møde!
Næste møde er torsdag den 6. december kl. 18.45.
Mange hilsener fra
Elise
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KALENDER:
Caretakerture:
Lørdag den 15. september
Lørdag den 20. oktober
Lørdag den 17. november
Lørdag den 15. december

Andre ture:
Lørdag den 6. oktober
Lørdag den 3. november
Lørdag den 1. december

Kl. 9.00 - ca. 12.00
Kl. 9.00 - ca. 12.00
Kl. 10.00 - ca. 13.00
Kl. 10.00 - ca. 13.00

Oktobers mylder af fugle
Hviiiin i november
Optællingstur

Møder i arbejdsgruppen:
Torsdag den 6. december
Arbejdsgruppemøde
Søndag den 27. januar 2013 Jubilæumsbrunch

Kl. 9.00 - 12.00
Kl. 10.00 - ca. 12.30
Kl. 10.00 - ca. 13.00

Kl. 18.45
Kl. ?
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