Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
tirsdag 26. januar 2010 på Nivå Centralskole
Deltagere: Bo, Flemming, Winnie, Ib, Lise, Walther, Nils, Uve, Finn (nyt medlem) og Søren F.
Hansen (sekretariat)
Afbud: Anders, Annette, Birgitte, Erik, Hans, Ivan, Lars E; Lars P., Michael P, Michael V, Peter og
Uffe
Michael Vecht ønsker i en periode at blive passivt medlem, da han har fået et arbejde i Jylland
______________________________________________________________________________
Nyt fra arbejdsgruppen
Det nyopsatte planchehalvtag ser godt ud, og Flemming kunne fortælle, at der er stor søgning på
folderne, idet han på en uge har fyldt kasserne op fire gange.
Højlandskvæget græsser fint i Mikkelborg folden, men de er her i vinterkulden meget knyttet til
området omkring deres læskur.
Turene er ved at blive indtastet på DOF Nordsjællands hjemmeside, så de vil fremgå af
lokalafdelingens hjemmeside.
Det går godt med gruppens grejbank i skuret ved Nivågård. Walther har fundet en god løsning på
fugtproblemer.
Lise ser gerne, at der bliver oprettet en kagekasse, og at medlemmerne en gang i mellem spytter
5-10 kr. i kassen. Så bager Lise fortsat gerne kager til diverse arrangementer.
Nyt om fugletårnet
Til brug for den byggetilladelse, som kommunen skal udstede, arbejdes der i denne tid på at få
lavet jordbundsanalyser, så funderingen kan beskrives. Der er desuden udført beregninger på
tårnets stabilitet ved vindpåvirkning. Særligt jordbundsanalyser volder problemer, dels fordi det er
svært at komme ud på tangen med en maskine, dels pga. den frosne jord. Elise håber, at tårnet vil
stå færdigt i løbet af det kommende forår.
Det er muligt, at tømreren kan få brug for hjælp til at bære materialer ud til byggepladsen, da de
ikke kan køres derud. Hvis det bliver nødvendigt, vil arbejdsgruppen blive orienteret.
Afgræsning 2010
Der arbejdes på en ordning, hvor det igen er Lyngebækgård, der er ansvarlige for afgræsningen.
Arbejdsgruppen meddelte, at der ikke var den store interesse for en aftale, hvor arbejdsgruppen på
forhånd lovede at ville aftage kød fra dyr, der indgår i afgræsningen. Ønskede ændringer i forhold
til 2009 er, at der kommer lidt flere dyr og at de sættes tidligere på græs. Nils Juhl ønskede flere
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dyr i Mikkelborg foldene. Søren oplyste, at der er en kalv på vej, og at der således var et lidt større
græsningstryk på vej. Til det oplyste Lise, at der er en ko og tre tyre i flokken.
Der arbejdes i skrivende stund på at etablere en fast kvægvanding tæt på vejen i Mikkelborg
folden. Det vil sikre frostfri vand til højlandskvæget, og gøre det muligt at trække en slange op til de
nordlige folde og derved etablere drikkevand der også, således at den tidskrævende opfyldning af
drikkekar kan undgås.
Åbent hus og ture
Der er lagt et meget flot program i 2010. Alle arrangementer kan ses på Fugleværnsfondens
hjemmeside.
Lise havde allerede påbegyndt planlægning af Åbent hus. Der blev foretaget supplerende
tilmelding og vagtplanen er som i nedenstående skema.
Arbejdsgruppen opfordrede til at overskriften ”også for børn” fjernes fra overskriften for Åbent Hus
arrangementer i kalenderen på hjemmesiden. Flere syntes, at man derved udråbte det som et
arrangement rettet mod børn. Arbejdsgruppen er ikke afvisende overfor dette, men ønsker tid til at
overveje det nærmere.
Ifølge Lise kan vi få reklame til Åbent Hus arrangementerne via lokalradioen Humleborg, der gerne
vil interviewe os før et arrangement. Hvis der er nogle fra gruppen, der har lyst til at give interview
hertil, skal de kontakte Lise, som så formidler den videre kontakt.
Nivå Bugt Arbejdsgruppe - "Vagtplan" for Åbent Hus 2010
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Arbejdsopgaver
Strandrensning. Der foretages en oprydning på engen og stranden af ting, der måtte være skyllet
op i løbet af vinteren.
Efter en nærmere udmelding fra Dan på Lyngebækgård kan arbejdsgruppen yde hjælp i
forbindelse med forårsklargøring af hegnet. Det kan være hjælp med at fjerne tang fra hegnet eller
lignende. Søren kontakter Dan og formidler besked videre til Lise.

Kalender 2010

Nivå Bugt Strandenge

Åbent Hus
Se vagtplanen på side 2 i referatet

Arbejdsdage
Lørdag 13. marts kl. 10.00

Strandrensning

Lørdag 10. april kl. 10.00

Hegn og muligvis mere strandrensning

Møder i Arbejdsgruppen
Tirsdag 27. april kl. 19.00
Torsdag 16. september kl. 19.00
______________________________________________________________________________

Tak for et godt møde!
Referent:
Søren Ferdinand Hansen
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