Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Nivå Bugt Strandenge
mandag d. 19 november 2012 privat hos Lise.
Deltagere: Lise, Uffe, Anders, Birgitte, Ivan, Peter, Annette, Winnie, Flemming, Bo
Afbud: Morten, Michael K. P, Carsten, Ib, Finn, Walther
Referent: Lise

Kort Info:
Kano på reservatet. Jægerne har efterladt/glemt at tage deres kano med sig, der indeholdt en
taske med lokkeænder. Lise er i kontakt med hittegodskontoret og afventer nærmere.
Køerne spiseklare. Køerne går stadig ude ved Langstrupvej/Kongevejen i Humlebæk. De er
slagteklare nu. Søren Pedersen kan kontaktes på tlf. 40458537.
Mink. Peter kontaktede Naturstyrelsen, men de har tilsyneladende ikke været interesseret i
at have opgaven med aflivning, så vi må finde os i minkene det kommende år.
Fuglekasser. John har lavet hvinandekasser og en uglekasse. Vi vil prøve at finde egnede
steder at sætte dem op ved fiskesøerne i ”Den hageske stiftelse” området. Jørgen Hage har
givet sin tilladelse og synes, det er en god ide.
Artikel. I næste nummer af ”Nyt fra Fugleværnsfonden” vil der være en artikel om Nivå
Bugt, fugle og Lise.

Åbent hus arrangementer 2013
Der var enighed om, at arrangementerne var gået godt. Åbent hus er ofte velbesøgt, især
hvis de er annonceret i lokalaviserne. Tårnenes Dag tages med som et slags åbent hus
arrangement, dog kun i tidsrummet 10-13.
På baggrund af sidste års åbent hus blev følgende datoer bestemt:
Åbent hus arrangementer 2013

Tid:

Ansvarlige:

Søndag d. 26 maj (fuglenes dag)

kl. 13-16

Bo

Onsdag d. 24 juli

kl. 19-21

Anders

Søndag d. 18. august (Tårnenes dag)

kl. 10-13

Uffe (MKP ?)

Søndag d. 8 september

kl. 10-13

Annette

Søndag d. 6 oktober

kl. 10-13

Ivan

Endelig bemanding aftales til næste møde i foråret. Vi benytter sidste års note til
annoncering af hver arrangement på DOF Nordsjællands hjemmeside/ kommunens
hjemmeside (Lise/Bo ansvarlig). Vi håber FVF (Hanne Havemose) tager sig af
annoncering i lokalaviserne.

Arbejdsdage 2013
Det blev bestemt, at mange af arbejdsdagene planlægges efter behov. Dog vil vi gerne
igen i år holde affaldsindsamling sammen med DN søndag d. 21/4. Jeg håber Finn vil
koordinere med DN.
Vi vil gerne have mere flis på trampestien ud til fugletårnet i foråret. FVF (Carina) forsøger
at få træflis fra skovskolen til levering i begyndelsen af april.
Ændring af indhegningen ved åen.
FVF kontakter PIT hegn i foråret, med henblik på at flytte hegnet lidt, så folk ikke falder i
åen. (se forrige referat)
Arbejdsgruppen.
Carsten Birket Andersen er udtrådt i efteråret 2012. John Hovmand er passiv p.t. pga.
sygdom.
Saltholm
Jeg vil forsøge at få arrangeret en tur til saltholm søndag d. 5/5. (De sidste 2 år er turen
desværre blevet aflyst af forskellige årsager).
Husk allerede nu at skrive diverse datoer ind i jeres kalender!
Tak for et godt møde 
Hilsen Lise

