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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Torsdag den 1. december 2022 

 
Til stede: Anders, Birthe, Hans, Helga, Henrik, Inger, Jette, Jørgen, Mogens, Poul Erik, Sarah og Jørn fra 

sekretariatet 

Afbud: Anne, Brian, Lis, Sif og Stian 

Mødet startede med den traditionsrige julemiddag 

 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

 

Vi har fået nyt medlem i gruppen - velkommen til Sarah! 

 

Der er også sket en lidt på personalesiden i sekretariatet. I efteråret fik vi ny studentermedhjælp, Marie, 

som især hjælper med kommunikationsopgaverne, og 1. november startede vores nye direktør, Thomas 

Færgeman. Thomas glæder sig til at komme i gang og har allerede besøgt flere af reservaterne. 

 

Fællestræf er under planlægning og forventes at blive afholdt i 2023. 

 

Henrik har spurgt, men kommunen kan ikke levere brænde. Det skal rettes på hjemmesider, at man selv 

skal medbringe brænde (Jørn kontakter kommunen). 

 

Der kunne bruges assistance til høslættet. Vi kan prøve at kontakte Næstved Kommunes haveafdeling 

under Park & Vej (Anne) og spejderne (Anders). 

 

Udførte arbejder: 

• Rydning af udsigter fra skjul, tårn og bænken på knolden 

• Rampe og kyllingenet til skjulet 

• Etablering af drømmebænk 

• Det ene hegn i dobbelthegnet ved engen nedlægges 

• Der skal skiftes brædder på Bamses Hus 

• Wire skal tilbage på hjulet, så krogen over bålet fungerer igen 

• Der skal ny lås på skuret 
 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

• Renovering af hegnet om bålhytten – Henrik og Mogens har fældet ahorn og skåret til 

• Der er et hul, som skal lappes i taget på bålhytten – Mogens har tagpap 

• Der skal skiftes en af de store pæle i shelterhegnet 

• Der skal ryddes op og organiseres i skurene 

• Der skal laves en gennemgang mellem de to rum i skuret 

• Bænk og skamler i det nye tårn (Henrik og Jørgen sender et estimat til Jørn) 

• Gangbrædder og udvidelse af gangbroen med et ekstra bræt (Jørn fundraiser) 
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• Beslag på gangbrædder 

• Den store sten under boardwalken 

• Håret judasørestien skal have en overhaling inden næste tur 
 
3. Færdsel og hunde 
Der blev talt videre om droneflyvning og hvordan områder klassificeres som støjfølsomme naturområder. 
Jørn undersøger til næste møde. 
 
4. Græsning og hegn  
 
Henrik afvikler de sidste tre får inden nytår, som kommer på naturplejeaftægt, og han starter efter planen 
op igen til sommer med gotlændere. 
 
5. Fuglefodring 
 
Fodringen kører videre som vanligt og slutter til april. 
 
6. Renovering af gangbro 
 
Vi prøver at skaffe finansiering til projektet. 
 
7. Forlængelse af stien mod syd 
 
Jørn er desværre ikke kommet videre med denne, så vi ser på status til næste møde. 
 
8. Arrangementer og ture 
 
Allan og Jørn er i fuld gang med planlægningen af det kommende års ture og regner med, at turfolderen er 
på gaden til nytår. 
 
Ud over fuglestemmeturene, holdes ved Ravnstrup Sø:  
 
Håret judasøre-tur 5/2 15-17 
Redekasse-/insekthotelarrangement 4/3 kl. 10-13 
Forårskor og fugleflor 16/4 kl. 13-15 
Foder-/ringmærkningsarrangement 17/9 kl. 10-13 
Efterårspyntarrangement 8/10 kl. 10-13 
 
9. Arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

8. januar kl. 10: Nytårskur 

12. februar kl. 10: Arbejdsdag 
12. marts kl. 10: Arbejdsdag 
16. april kl. 10: Arbejdsdag 
 
Næste møder: 
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Grillmøde tirsdag den 8. august kl. 18 
Julemøde torsdag den 30. november kl. 18 
 
11. Evt. 
 
Jørgen foreslog en fællestur til Walnau på Femern 21/5. 
 
 
 
 
Tak for mad og endnu et hyggeligt møde!  

God jul og godt nytår fra Jørn 

 

 


