Referat af møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø
tirsdag den 6. september 2011
Deltagere: Alex, Bent, Britta, Erik, Hans Peter, Henrik, Jørgen, Kirsten, Leif, Per R., Peter, Stig,
og Elise Frydensberg.
Afbud: Inge Britt, Ivan, Jens, John, Lisbeth, Mary Ann, Per S., Søren, Tommy

Vi mødtes i Fjordcenter Jyllinge, hvor Per R. i anledning af sit guldbryllup diskede op med
dejlig kage og et glas vin, og Britta overbragte en flot buket på gruppens vegne.
Siden sidst
Vi begyndte med at gennemgå, hvad der var sket i reservatet siden sidste møde i starten af
juni, og resultatet blev følgende imponerende liste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Høslæt på engen ved vesttårnet
Hele Gåseengen er blevet slået to gange
Der er slået langs alle stier og gangbroer
Markvejen ned til vesttårnet er blevet slået flere gange i sæsonen
Et væltet træ er blevet skåret op, så det ikke spærrede for stien
Kæmpe-bjørneklo er fjernet i et område vest for vesttårnet
De to fugletårne er blevet gjort rene
Der er ryddet op i skuret, og en ny udstilling i udstillingsmontren er næsten
færdiggjort
Brændenælder er fjernet langs gangbroen og i området, hvor kilden løber ud i søen
Der er gennemført to månedlige guidede ture med tilhørende fugletællinger
Et nyt dørhåndtag er sat i Østtårnet
Folderkasserne er jævnligt blevet fyldt op og en gammel dagbogsholder er fjernet i
begge tårne
To advarselsskilte om den flydende gangbro til Østtårnet er opsat
Kommunen har erstattet et bøjet P-skilt med et nyt

Nyt fra sekretariatet
Elise fortalte, at sekretariatet har flyttet kontorer og nu sidder på 1. sal i Fuglenes Hus.
Elise fortalte også, at Ivan O. starter i fire ugers virksomhedspraktik ved Gundsømagle Sø i
uge 39, 40, 41 og 42. Ivan arbejder 37 timer om ugen med bl.a. optælling af rastende fugle,
analyse af nogle af DOF-basens data fra Gundsømagle Sø, guidning af ture hver dag i uge
42 kl. 10.00 – 13.00 - og mange andre aktiviteter.
Andre ting
Per S. havde kontaktet Roskilde Kommune og fået tilladelse til afbrænding af hugstaffald på
Fugleværnsfondens ejendom ved Gundsømagle Sø. Man skal overholde alle gældende
regler og på forhånd anmelde afbrændingen til Roskilde Brandvæsen.
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Alex fortalte, at han har fået en tjans som fugleguide på Sagafjord og Eleore i forbindelse
med ture arrangeret af Nationalparkprojekt Skjoldungelandet.
Jørgen fortalte om en række problemer mht. kommunens manglende overholdelse af det
gældende vandløbsregulativ, som fastsætter vandstanden i Gundsømagle Sø sommer og
vinter. Han har bedt om, at der indkaldes til et møde med de involverede lodsejere (herunder
FVF) og kommunen. Den manglende overholdelse af regulativet har bl.a. betydet, at
rørskær var umuligt at gennemføre sidste vinter, og på længere sigt kan en for høj
vandstand betyde, at afgræsning ikke lader sig gennemføre.
Alex, Britta og Per havde været til møde med DOF-Roskilde, som er en ny lokalgruppe af
DOF-København. De opfordrede andre til at møde op og fortalte, at der gennemføres en
guidet tur ved Gundsømagle Sø for gruppen den 15. oktober (Alex og Ivans caretaker-tur).
Gangbroen ud til østtårnet ligger og flyder på vandet på grund af den høje vandstand. Det
kan man ikke umiddelbart se, så når man intetanende træder ud på den, synker den ned på
bunden, og man får våde fødder! Bent fremstiller og opsætter to advarselsskilte.
Jørgen vil rydde Gåseengen for tidsler og opvoksende pil, som kreaturerne ikke æder. Han
har en kraftig buskrydder, som arbejdsgruppen er velkommen til at låne.
Tur til Skåne
Bent gennemgik tid, sted og program for arbejdsgruppens kommende tur til Skåne, som
tegner til at blive en hyggelig tur. Nærmere oplysninger fås hos Bent.
Bent gjorde i øvrigt opmærksom på, at der stadig er 502 kr. til rest fra Amtets Naturpris. Det
blev besluttet, at pengene skulle bruges som tilskud til den morgenmad, som Peter havde
lovet at stå for i starten af Skåneturen. Arbejdsgruppens kasserer, Alex, overbragte straks
på stedet og kontant 502 kr. til Peter.
Kommende arbejdsopgaver
• Renovering af gangbro til østtårnet (John indkalder alle)
• Udskiftning af råddent træ i østtårnet (Elise kontakter Hans Meilstrup)
• Færdiggørelse af udstillingsmontren i skuret (Britta og Alex)
• Slåning på Gåseengen og stien ved Gåseengen (Britta indkalder alle til fælles
arbejdsdag)
• Slåning af tagrør langs gangbroen i rørskoven (John indkalder alle til fælles
arbejdsdag)

Og så var det møde slut – tak for et godt møde.
Venlig hilsen
Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden

2	
  
	
  

Kalender (resten af) 2011

Gundsømagle Sø

FORMIDLING OG TURE:
C = caretakerture
•

•
•

•
•

•
•

Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

den
den
den
den
den
den
den

17. september kl. 9–ca. 12 / Alex og Ivan C
1. oktober kl. 9-ca. 12 / John
15. oktober kl. 9–ca. 12 / Alex og Ivan C
5. november kl. 10-ca. 12.30 / John
19. november kl. 10–ca. 13 / Alex og Ivan C
3. december kl. 10-ca. 12.30 / John
17. december kl. 10–ca. 13 / Alex og Ivan C

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

NÆSTE MØDE I ARBEJDSGRUPPEN:
•

Mandag 5. december kl. 19.00 i Fjordcenter Jyllinge
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