Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
mandag den 5. december 2011
Deltagere: Bent, Britta, Hans, Henrik, Ivan, John, Jørgen, Søren, Tommy, Marie-Louise Olsen (fra
sekretariatet)
Afbud: Alex, Erik, Inge Britt, Kirsten, Lisbeth, Per R., Per S., Peter Bo, Stig
Desuden manglede: Jens, Leif, Mary Ann, Arne

1/ Siden sidst/orientering om udførte arbejder
•
•
•
•
•

Renovering af gangbro til østtårnet
Udstillingsmontren i skuret færdiggjort
Rydning af tidsler og pil på gåseengen
Slåning af Gåseengen og stien ved Gåseengen
Slåning af tagrør langs gangbroen i rørskoven

2/ Nationalpark Skjoldungelandet
M-L orienterede om den proces der har været i forbindelse med ønsket om at få Gundsømagle Sø
med i Nationalpark afgrænsningen. Som de fleste ved, kunne Nationalparkens styregruppe ikke
imødekomme dette ønske i første omgang. Alligevel har det været godt, at Fugleværnsfonden har
markeret sig i sagen, og det medførte bl.a. en del positiv presseomtale af Gundsømagle Sø.
Nationalparkens styregruppe har dog givet udtryk for, at de vil se Gundsømagle Sø som en
potentiel udvidelsesmulighed af Nationalparken i fremtiden.

3/ Geocaching
Geocaching er en form for ”skattejagt”, hvor små kasser er gemt rundt om i landskabet og kan
findes med GPS. Efter en henvendelse fra en geocaching klub, har Elise sagt god for, at de gerne
må gemme to cachere ved Gundsømagle Sø.

4/ Borde-bænke sæt
Borde-bænke sættet ved Vesttårnet står meget lavt og skyggefuldt, ydermere står det, hvor der er
potentiale for en meget rig flora. M-L forslår at borde-bænke sættet flyttes op på naboarealet, som
ligger højere, og hvor der er tørt og lyst. Der skal naturligvis tages hensyn til, at høslettet kan
gennemføres og hæsset sættes op.
Der indkaldes til en arbejdsdag (formiddag eller eftermiddag), hvor sættet rykkes.
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5/ Planlægning af kommende opgaver / arbejdsdage
•

Rydning af pil hvis det bliver frost (ny motorsav er nødvendig)

•

En del af stien langs Gåseengen udbedres, da den er meget glat og stejl. M-L finder ud af,
om der er penge til materialer (flis og tømmer)

•

Inge Britt har pr. mail skrevet, at Inge Britt og Mary Ann gerne vil rengøre de to tårne.

John A. indkalder til arbejdsdagene efter behov.

6/ Kommende ture
Den sidste tur for i år er lørdag den 17. december v. / Ivan og Alex
2012:
1. lørdag i hver måned er der ”DOF ture”
3. lørdag i hver måned er der ”FVF ture”
Eventuelt
•

Jørgen har slukket for strømhegnet

•

Gruppen havde en god tur til Skåne

•

M-L undersøger, om der er penge til en ny motorsav

•

M-L orienterede om projekt Naturrum, som Friluftsrådet i samarbejde med FVF arbejder
med at få realiseret. Det vil I høre nærmere om, hvis det bliver aktuelt med en placering for
en periode ved Gundsømagle Sø.

•

Gruppen oplever, at der kommer flere og flere mennesker på besøg i reservatet. Det vil i
fremtiden bevirke, at vi skal have øget fokus på vedligeholdelse af publikumsfaciliteter.

•

Bent Bardtrum har fået Danmarks Naturfredningsforenings Naturpris 2011 og går nu under
navnet Ørnemanden  Til lykke til Bent!

Næste møde
I marts 2012. Elise finder en dato.
Tak for et fint møde med hjemmebag, guf og drikkelse, og tak for endnu en forrygende frivillig
indsats anno 2011.
Fugleværnsfonden ønsker jer og jeres familier en rigtig god jul og et godt nytår!
Mange hilsner fra Marie-Louise Olsen (referent).
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