Fugleværnsfonden, den 11. marts 2016
Referent: Marie-Louise Olsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen Nivå Bugt Strandenge
mandag den 7.marts 2016
Deltagere: Anders, Birgitte, Bo, Finn, Ivan, Lene, Lise, Michael K., Peter, Uffe, og Marie-Louise (M-L fra FVF
sekretariatet).
Afbud: Annette, Carsten, Jan, Lone, Morten, Stine, Walther
Desuden manglede: Nils, Uve

Heldigvis kan vi ind til videre fortsat bruge lokalerne ved Sletten Havn, det er vi glade for. Og tak
for den lækre lune kage, Lise.
1/ Udførte opgaver siden sidst
-14 kreaturer afgræssede i 2015, som aftalt i kontrakt.
-Ture/Åbent Hus afholdt.
-Den væltede slåen er rykket væk.
-Løbende nedskæringer og slåning langs stier.
-Løbende indtastninger i googlekalenderen vedr. forstyrrelser
2/ Plejeplan for Nivå Bugt
1. udkast til plejeplan for Nivå Bugt er klar til godkendelse i fondens bestyrelse. Efterfølgende
holdes et præsentationsmøde for Den Hageske Stiftelse.
3/ Afgræsning og hegn 2016
Det er muligt, at fonden får forpagtningen af Lyngebækgårds 8 ha strandeng, som ligger mellem
vores eksisterende forvaltningsområde. Vi afventer pt. Lyngebækgårds tilbagemelding.
Søren Pedersen fortsætter som græsningshaver/kvægejer i 2016.
M-L spørger Lorenzo, om han vil stå for vedligeholdelsen af hegnene i 2016.
Det er muligt, at der vil blive foretaget et supplerende maskinelt høslet af tagrør og græs i august
2016.
4/ Potentielt vildtreservat
Der arbejdes fortsat målrettet på dette.
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5/ Åbent Hus

Åbent hus arrangementer 2016
På baggrund af sidste års Åbent Hus blev følgende datoer bestemt:
Åbent hus arrangementer 2016

Tid:

Ansvarlige:

Søndag d. 10 april

kl. 10-13

Ivan, Bo

Lørdag d. 7 maj (Tårnenes dag )

kl. 10-13

Annette, Michael

Søndag d. 29 maj (fuglenes dag)

kl. 10-13

Ivan, Bo

Torsdag d. 21 juli

kl. 19-21

Anders, Birgitte

Søndag d. 14. august

kl. 10-13

Jan , Uffe, Birgitte

Søndag d. 11. september (Naturens dag)

kl. 10-13

Annette, Bo

Søndag d. 2 oktober

kl. 10-13

Jan, Lene, Uffe

Bemanding blev aftalt på møde mandag d. 7/3-2016

Tårnenes Dag er en konkurrence om at se flest fuglearter i tidsrummet kl. 5-13
Danmark konkurrer med Sverige og Finland. Michael tilmelder os.
Vi holder dog kun Åbent Hus denne dag kl. 10-13.

OBS! Der er 2 teleskoper, 4 kikkerter og diverse andet formidlingsudstyr, som bruges ved
arrangementer. Pt. ligger det hos Lise. Det blev aftalt, at når man har stået for et Åbent Hus
arrangement, så tager man udstyret med hjem (opbevarer det tørt og sikkert), og skriver en sms til
Lise om, at man har det hos sig. Dem, der står for efterfølgende arrangement, henter det hos de
forrige og så fremdeles.
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6/ Kommende arbejdsdage og opgaver
Opgaver =
- Løbende beskæring
- Løbende indtastninger af forstyrrelser i Googlekalenderen (sendes til Anders H.)
- Den sti, der går nord på fra tårnet mellem kvæghegn og kystlinje, holdes fri for vegetation.
- Flis på stien i maj. Kommunen bedes om leverance, M-L.
- Bænk skal på plads.
Arbejdsdage:
Lørdag den 2. april 10.00 – 12.00 Bænk (stærke kvinder og mænd) og oprydningsdag
Søndag den 17. april 10.00 – 12.00 Affaldsindsamling med DN
Maj… Flis på stien
Lise indkalder løbende til resten af arbejdsdagene. Arbejdsdage vil primært være søndag
formiddage.
7. Jubilæum og nye digitale indsamlingsmuligheder
Der er fællestræf lørdag den 18. juni i Sølsted Mose! Sæt X i kalenderen.
Se mere på:
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfon
den/351
FVF har netop fået nye digitale indsamlingsmuligheder på plads. Det er nu muligt også at støtte
FVF via SMS, Swipp og MobilePay.
SMS: hvis man sms’er FUGL50 eller FUGL100 til nummeret 1414 – støtter man med 50 eller 100
kroner.
MobilePay/Swipp: man kan overføre et selvvagt beløb til nummeret 23 45 29 48.
Der vil inden længe komme en tryksag, med de forskellige informationer til ’hvordan man gør’. Det
er tanken, at denne tryksag vil kunne ilægges turfolderen ude i reservaterne.
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Evt.
/Overvågningskorpset er Søren Ring fra sekretariatet tovholder på. Han kontakter bl.a. Michael
Køie og Ivan Olsen med henblik på at deltage i korpset.
/Der blev talt om at få flere medlemmer i gruppen. M-L og Hanne undersøger, hvordan vi kan gøre
nye DOF medlemmer i Nordsjælland opmærksom på muligheden.
/Nivå fåreavlerforening afgræsser en eng (ejet af Den Hageske Stiftelse), tæt på kirken ved
Coloplast. Der er et fugtigt område som er hegnet fra og som er plaget af Dueurt, dette har negativ
konsekvens for bl.a. viberne. M-L snakker ved lejlighed med Stiftelsen om problemet.
Næste arbejdsgruppemøde er den mandag den 22. august kl. 19.00
Tak for et møde, hvor det for første gang i 5 år lykkedes os at være færdige kl. 21.00 ;o)
De bedste hilsner fra Marie-Louise

I mødelokalet ved Sletten
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