
Referat af møde i Nyord arbejdsgruppe, lørdag den 7. september 2013 

 

Det traditionelle ”højtbelagte”(bøf og andet guf) augustmøde med deltagelse af Søren og Hanne kunne ikke 

gennemføres, men gruppen besluttede at holde møde på egen hånd, for lige at samle op på tingene og 

samtidig udføre lidt supplerende høslæt i et område på sydengene. 

Følgende deltog: Bjarne, Claus, Tommy, Karin, Uffe og Ole 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et vigtigt formål med mødet var at slå kanterne langs et stort vådområde/en sø på sydengene, hvor der på 

de omkringliggende, flade arealer er foretaget maskinel høslæt. Det skulle især vadefuglene være glade for. 

Vi begyndte dagen kl. 9 på Hyldevang, læssede en trailer med div. leer, river og buskryddere og kørte 

tilbage mod broen. Derefter ud på engene, noget af vejen med bil, da underlaget var tørt og hårdt. Søen var 

totalt tørlagt og fast i bunden, så det var nemt at færdes langs bredderne. Vejret var skønt, så det var 

nærmest en fest at være på høstarbejde. Nogle slog, og andre havde travlt med riverne. Der er rigtig langt 

hele vejen rundt om den pågældende sø, så vi nåede jo ikke alt, men valgte nogle områder ud, hvor 

kanterne nu fremstår nybarberede og åbne.  

I kaffepausen blev følgende noteret og drøftet: 

 Der er afholdt Åbent-hus i tårnet i marts, april, maj og juni. 

 Der har været én arbejdsdag i det tidlige forår, hvor vi gik hårdt til lunden, for at 

rydde ud i de høje træer og en del af roserne. (Den store tur med roserne skal gøres 

af professionelle). 

 Strandhegnet blev sat op i slutningen af april. 

 Gelænder ved tårnet er repareret. Men trappen er generelt i dårlig stand. 

 Bjørnekloen er under kontrol takket være skovhjælpernes fine indsats. 

 Stierne ind til tårnet er blevet tjekket i begyndelsen af juli og har holdt sig åbne 

siden, da den tørre sommer ikke har givet meget vækst. 

 Der er lavet ophæng til waders i rummet på Hyldevang. 

 Og ikke mindst : velkommen til Uffe, vores nye medlem. 

Det blev aftalt, at vi vil finde en arbejdsdag mere i efteråret og fortsætte med vores høslæt. 

 

Alt noteret efter hukommelsen på vegne af gruppen. 

Venlig hilsen 

Ole Larsen 

 


