Referat af møde torsdag den 19. februar 2009
i Arbejdsgruppen på Nyord
Deltagere: Bjarne, Claus, Elo, Kristian, Mogens P., Mogens H., Ole, Petra, Steen, Stig, Tommy,
Vibeke og Søren F. Hansen
Afbud: Boye, Frede og Ruth, Holger og Lise M.
Desuden manglede: Hanne, Jørgen C, Svend.

Nyt om medlemmer
Der var tre nye ansigter på mødet. Velkommen til Bjarne, Stig og Vibeke, det er dejligt, at der er
flere hænder til at løfte de mange opgaver.
Lise S har desværre set sig nødsaget til at melde sig ud.
Ole L. fortalte, at han desuden er kontaktet af Henrik H fra Vest-Møn. Da Henrik endnu ikke var
kommet på listen, var han ikke inviteret med til mødet. Ole finder Henrik via Krak og kontakter
ham med henblik på at få ham registreret (gerne også emailadresse), så han modtager indkaldelser
m.m.
Send gerne besked til Fugleværnsfondens sekretær på ingrid.hostrup@dof.dk

Nyt fra reservatet
Arbejdsgruppen har siden efteråret arbejdet med følgende projekter:
• Rydning omkring tårn til stillads i forbindelse med tårnrenoveing
• Nedtagning af 3 km strandhegn
• Styning af popler langs vejen ved sydengene
• Afholdelse af Ørnens dag

Tårnet
Der var stor utilfredshed med det meget langvarige tårnrenoveringsprojekt. Det udsender et dårligt
signal til omverdenen. Tømrer Hans Meilstrup har underrettet Elise om, at projektet står stille pga.
frostvejr, men at det vil blive genoptaget, så snart vejret tillader det.
Arbejdsgruppen opfordrede til, at maleren lige så godt kan tage de indvendige sider, når han nu
alligevel er i gang med sprøjtepistolen
Arbejdsgruppen påpegede desuden, at der også er råd i den nederste trappesektion, som derfor
formodentlig bør renoveres også.
Svaler 2009
Svineriet fra de ynglende landsvaler var sidste år så stort, at de i år må forhindres i at yngle inde i
tårnet. Vi nåede frem til en løsning med påhæftede rammer med volierenet. Herved vil vinduerne
stadig kunne benyttes, idet man fint kan kigge i kikkert gennem et volierenet.
Døren forsynes desuden med et slags gardin og en fjeder, så den lukker af sig selv.
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Der blev dannet en ”netværksbande” med Kristian og Bjarne som tovholdere, der vurderer de
konkrete løsningsmuligheder, foretager opmåling og bestilling, samt indkalder arbejdsgruppen til at
deltage i arbejdet, når det skal udføres.
Udskiftning af vinduer
Vinduerne i tårnet er meget medtagede og delvist itu. Opgaven kan muligvis med fordel udføres,
mens der er stillads ved tårnet. Bjarne og Kristian vil vurdere, hvad der skal til for at få disse
udskiftet.
Fugleværnsfonden har en konto i Møn Tømmerhandel (kontonr. oplyst på mødet)

Stien mellem de to tårne
Arbejdsgruppen har ryddet en sti mellem det store tårn og handicaprampen. For at gøre denne mere
synlig aftalte vi, at der bør udlægges flis på stien. Vi har jo rigeligt med træ, der kan laves til flis fra
styning af popler m.v. Bjarne lovede at undersøge, hvordan vi enten får hjælp fra Skov- og
Naturstyrelsen eller selv må leje en hugger eller hyre en entreprenør til opgaven.

Skraldespand
Elo kunne berette, at der i lokalaviserne havde været en nyhed om, at alle de gamle stativer på
offentlige rastepladser udskiftes til et pænere design. Ole undersøger, om dette også gælder de to
ved fugletårnet på Nyord. Hvis ikke dette er tilfældet, indkøber Ole selv et par pæne stativer.

Buskrydder til arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen mangler redskaber til slåning af bl.a. bjørneklo og brombær i tårnlunden. Søren
sørger for at der bliver indkøbt en passende buskrydder til arbejdsgruppen.
Ole opfordrede desuden til at der indkøbes et par leer til arbejdsgruppen. Dette er der penge til, så
arbejdsgruppen vil blive forsynet med et par leer.

Arbejdsopgaver
Styning af popler
Flishugning af grene
Udlæg af flis
Bekæmpelse af bjørneklo
Svalesikring af tårn:
• Rammer med volierenet
• Reparation af vinduer
• Fjeder på dør
• Gardin ved dør
Nedtagning af strandhegn
Nedtagning af ”døde” hegnslinier ved udløb af de store og små loer på sydengene

Turkoordinator
For at sikre at ture og arrangementer bliver annonceret i DOF´s blade (Strømstæren og Fugle og
Natur) er det vigtigt at oplysninger om turene sendes til den lokale DOF koordinator i
lokalafdelingen: Lisbeth Petersen, Myrupvej 20B, 4700 Næstved, tlf. 55 76 00 47. Samtidig sendes
oplysninger til Fugleværnsfondens webansvarlige Helle Hjorth på helle@hjorth-freelance.dk
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Ole påtog sig rollen som arbejdsgruppens koordinator af ture, Åbent Hus og øvrige arrangementer.

Åbent Hus: Udvidelse af konceptet - med inddragelse af Hyldevang
Efter at Hyldevang er åbnet, er der jo helt nye muligheder på Nyord. Rampen ved Hyldevang giver
kig til sydengene, som ellers er et vanskeligt område at se fra tårnet. P-forholdene er gode, der er
mulighed for at parkere ungerne i klatrestativet, og endelig åbner Hyldevang op for, at Åbent Hus
kan suppleres med familievenlige tiltag, som bålmad, servering af kaffe m.v.
Vi besluttede derfor, at alle Åbent Hus arrangementer i 2009 både vil finde sted i fugletårnet på
Nyord og ved Hyldevang. Det kræver lidt mere bemanding, så vi fandt en ekstra person til hver
gang (se kalender sidste side). Ud over at vise fugle frem opfordrer Søren til, at der er fokus på at få
så mange isfugleblanketter udfyldt som muligt. Det har høj prioritet i DOF. Det bedste vil være, at I
fra arbejdsgruppen indsamler dem og sender dem til Søren. Skriv evt. Nyord på, så vi kan se hvor
mange navne, I får i hus.
Optik: Lise og Kristian har et af gruppens teleskoper
Fugleværnsfondens sekretær Ingrid Hostrup sørger (så vidt muligt) for annoncering i lokale blade.
FF Fantastiske Fugle
Søren fortalte om et projekt i RSPB (det engelske DOF), som handler om at vise folk fugle dér,
hvor folk i forvejen kommer. Målet er at hverve medlemmer ud fra det standpunkt, at flere
medlemmer i DOF sikrer mulighed for, at foreningen kan lave en stærkere naturbeskyttelse.
I RSPB har de arrangementer i byer, hvor der yngler vandrefalk (Tate Gallery London, Exchange
Square Manchester m.fl.). I øjeblikket overvejes det at lave et lignende projekt i Danmark under
titlen ”Fantastiske Fugle”.
Det er under overvejelse at udnytte arbejdsgruppen på Nyord’s ekspertise fra Åbent Hus til
arrangementer omkring svaler i sensommeren på Nyord.

Kalender næste side
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Kalender 2009

NYORD

Åbent Hus 2009
Tidspunkt hver gang kl. 10.00 – 13.00
Ansvarlige :
Forår
• 1. marts: Ole, Steen og Tommy
• 5. april: Lise M., Vibeke og Claus
• 3. maj: Kristian, Sten, Vibeke og Ole
• 7. juni: Tommy, Bjarne og Claus
Efterår
• 6. september: Lise M., Vibeke og Kristian
• 4. oktober: Ole, Kristian og Claus
• 1. november: Tommy, Bjarne og Kristian

Arbejdsdage
•

21. februar:

Fortsættelse af styning, Lise medbringer varm suppe

•

21. marts:

Flishugning og udlæg af flis

•

23., 24., 30. eller 31. marts:
Opsætning af strandhegn - dato afhænger af vandstand. Sæt et stort
kryds i kalenderen

•

2. maj:

•

27. juni:

Bjørneklo

Næste møde
OBS:
Vi aftalte på mødet at næste møde skulle være den 26. august, men p.g.a. af andet møde bliver
Søren nødt til at rykke det til

• onsdag den 2. september kl. 19.00 i bålhuset ved Hyldevang.
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