Referat af møde mandag den 17. august 2009
i Arbejdsgruppen på Nyord
Deltagere: Bjarne, Claus, Elo, Frede og Ruth, Kristian, Lise, Mogens P., Mogens V. H.,
Ole, Steen, Tommy, Vibeke samt Søren og Ingrid fra FVF.
Afbud: , Henrik, Holger, Jørgen C, Stig
Desuden manglede: Boye, Hanne, Petra, Svend.
Vi bænkede os i laden ved de solide langborde og med åben port – og håbede på at
svalerne vendte halen den rigtige vej på spærene over os!
Planlægning af fællestræf for arbejdsgrupper 13. september
Søren præsenterede Ingrid, som har været sekretær i FVF siden juni 2008. Hun har
(blandt meget andet) til opgave at koordinere årets fællestræf på Nyord.
Formålet med træffet er, at arbejdsgrupperne får mulighed for at lære hinanden at kende
og for at udveksle erfaringer og ideer – og selvfølgelig se andre reservater. Nøgleordet på
dagen er hygge!
Arbejdsgruppen har taget godt imod værts-rollen for de omkring 60 gæster og hele 13
medlemmer af gruppen, regner med at deltage helt eller delvist på dagen – tak for det!
Der blev aftalt planlægningsmøde
nu på mandag den 24. august kl. 18.30 på Hyldevang
- for alle fra arbejdsgruppen, der kan komme.
Følgende skal planlægges:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvem byder velkommen og orienterer om program mm?
Hvad vil vi vise frem?
Hvordan gør vi det bedst muligt (opdeling af gæsterne i hold til 2-3 aktiviteter…)
Hvordan skal tidsplanen være?
Hvad skal vi have at spise og drikke inden for en ramme på ca. 150 kr. pr. pers.?
Hvad skal indkøbes (engangsservice/kopper, øl/vand mv)
Diverse

Ole påtog sig følgende (assisteret af flere andre):
-

-

at være tovholder på planlægningen
booke Hyldevang til mandag aften (24/8)
tale med Lolles gård inden mandagsmødet om muligheder og priser for ud-af-husetmad (fx portionsbokse), som er nemt at servere hurtigt til så mange og nemt at
spise udendørs, - samt undersøge om slagteren i Stege kan levere kød/pølser til
grill.
senest mandag den 31. august melde tilbage til Ingrid om programmet i grove træk,
om forslag til mad og drikke inkl. økonomi, samt evt. om praktiske ting at huske på.
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Ingrid skal bruge disse oplysninger til det ’praktiske’ brev, som skal udsendes til alle
deltagere i uge 35.
Ingrid fortalte, at Lolles gård er informeret om træffet og har sat kryds i kalenderen, så de
har tid til at levere noget, når/hvis vi finder ud af hvordan maden skal arrangeres.
Vi talte endvidere om, at det vil være en god ide med en solid bid (fx bolle/sandwich/
ostemad) og en kop kaffe til velkomsten kl. 10. Så kan alle være klar til at starte på
aktiviteter kl. 11.00. Frokost tidligst kl. 13.30 – og derefter god tid til snak.
Formanden for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, deltager og vil gerne holde en tale
enten ved starten af dagen eller under frokosten.
Det blev aftalt, at tårnet gøres rent inden gæsterne kommer (Bjarne og Mogens).
Orientering om tur for bidragydere lørdag den 19. september til Nyord
Bidragyderturen har indtil nu ligget i FVF-regi, men fremover vil den blive tilrettelagt i
samarbejde med DOF. Til dette års tur er inviteret de ’faste’ bidragydere plus dem, der via
telefonopkald har sagt ja til at give fast naturbeskyttelsesbidrag.
Der afgår fælles bus fra København, og opholdet på Nyord varer fra kl. 10 - ca. 14.30.
Frokosten indtages på Lolles gård, som dermed er med til at sætte begrænsning på
deltagerantallet. Der er meget stor interesse for turen, og derfor tilbød de tilmeldte Nyordfolk at trække sig som egentlige deltagere, hvis blot de kunne gå med på tur mv. – men
afstå fra frokosten (og naturligvis gratis). Sekretariatet skal huske at give klar besked til
Nyord-folkene, når der er overblik over deltagerne.
Under frokosten vil formanden for DOF holde en tale, og flere bestyrelsesmedlemmer fra
FVF vil deltage. Lise har lovet at fortælle lidt om arbejdsgruppens arbejde.
Åbent Hus
Der var enighed om, at det er en god ide at holde Åbent Hus både i tårnet og på
platformen, og helst med to pers. hvert sted.
Steen har haft succes med at grille lidt pølser og hygge om de besøgende, og foreslår, at
der tændes op i grillen kl. 10 – folk er også velkomne til selv at tage noget med til grillen.
Under alle omstændigheder hygger den og spreder varme!
6/9 er Lise oo Kristian er på, men Vibeke er forhindret.
4/10 er det Ole, Christian og Claus.
1/11 er det Tommy, Bjarne og Claus.
Men der er altså ønske om, at der hver gang er 4 personer til stede.
HUSK at udlæg kan refunderes, hvis I sender en underskrevet bon ind til Ingrid i
sekretariatet.
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Tårnet
Stor ros fra Søren til arbejdsgruppen for det flotte arbejde på tårnet og den fine slyngede
sti, affaldsstativer, næsten ingen bjørmeklo mv.
Nettet samler meget spind netop nu, men svalerne er holdt ude, så det har fungeret.
Mogens H. pudser vinduer med hjælp fra Bjarne i en weekend inden fællestræf.
Møde på Avnø om vildtreservater i marts i år
Vibeke deltog. Konklusionen på projektet var, at alle var tilfredse med de jagtfrie
kerneområder. Fuglebestandene havde haft glæde af dem. Flere fugle raster og bliver i
længere tid – hvilket betød, at jægerne andre steder havde haft glæde af den forøgede
bestand.
EU engfugleprojekt
1. I den kommende tid arbejder en entreprenør på engene med at renovere en kørevej
til Henning Hansens arbejde med de græssende dyr på sydengene. Det er et
projekt som sikrer god adgang til engene, og samtidig medvirker det til at skabe god
vandgennemstrømning i loer - og på særlige strategiske steder hjælper det med at
holde en passende høj vandstand.
2. Rævespærren på broen er desværre forsinket, da Vordingborg Kommune fem
minutter i tolv meddelte, at de ikke ville godkende projektet. Der arbejdes i denne tid
intenst på at nyt forslag.
3. I foråret blev der afholdt et engfugleseminar, hvor den ene dag blev afholdt på
Nyord. Det var en stor succes, og nogle af deltageren benyttede lejligheden til at
tælle kobbersnepper. De fandt 6 par, og der er muligvis et par stykker mere.
Overskydende penge fra projektet ansøger vi om lov til at bruge på:
• udarbejdelse af plejeplan
• styning af kæmpepopler
• indhegning af yderligere 7 ha på sydengene
Strandhegn
Søren mente, at arbejdet med hegnet helst skal styres lokalt. John fra PODA har fået til
opgave at banke store træpæle i (ved lavvande) så der er flere bærende hjørnepæle.
Disse pæle bliver stående henover vinteren. Nedtagning af hegnet vil blive koordineret af
PODA John og – med SNS hyrder som hjælpere. Der er brug for, at nogle fra
arbejdsgruppen vil være med med kort varsel i uge 43/44/45 – afhængig af vejr og
vandstand. Mogens H. står gerne for gule ærter efter det hårde slid!
Hyldevang
Stalden indrettes til løsdrift for Angus-kvæget.
Udstyr
Søren afleverede to nye kikkerter til brug ved Åbent Hus. Desuden har arbejdsgruppen
fået en le + en buskrydder (som er god – og står hos Ole).
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Der er behov for et rum til udstyr, og Søren vil spørge SNS om et egnet på Hyldevang.
Arbejdsopgaver
- Afbrænding af grene fra popler (eller bunken flyttes til Hyldevang området)
- Tjek af egepæl med logo ved vejen ud for sydengene – er den væltet?
- Lunden omkring fugletårnet skal have en overhaling med buskrydderen
- Nedtagning af strandhegn (se forrige punkt)
Tak for et godt møde med dejlige kager og kaff’.
Venlig hilsen fra
Søren og Ingrid.

Kalender næste side…
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Kalender 2009

NYORD

Fællestræf 13. september
Bidragyderbesøg 19. september
Åbent Hus 2009
Tidspunkt hver gang kl. 10.00 – 13.00
Ansvarlige :
Efterår
• 6. september: Lise M. og Kristian + ?
• 4. oktober: Ole, Kristian og Claus + ?
• 1. november: Tommy, Bjarne og Kristian + ?

Arbejdsdage
•
•

Lørdag 21. november kl. 9.00
Lørdag 23. januar kl. 9.00

Næste møde
•

torsdag den 11. februar 2010 kl. 19.00 i Biblioteket i Stege
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