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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 
Onsdag den 24. august 2022 

 
Til stede: Anne, Birthe, Helga, Henrik, Inger, Jette, Jørgen, Lis, Mogens, Poul Erik, og Jørn fra 
sekretariatet 
Afbud: Anders, Brian, Hans og Stian 

1. Siden sidst og udførte arbejder 
På personalesiden er Kristian stoppet som direktør lige inden sommerferien. Bestyrelsen regner 
med at kunne ansætte en ny direktør 1/11. Vi har fået en fundraiser, som hedder Ane, og 
derudover har vi fået en ny studentermedhjælp, som hedder Marie. 
 
Nogen har brændt gærdet om bålhytten af. 
 
Bænken, som er doneret af Helen og Torben, står nu på bakken med udsigt over naboens 
tørveskær. 
 
Rådhusvinen vinder frem igen, efter at græsningsintensiteten er mindsket. 
 
Otte svællinger er blevet importeret fra Annes mose. 
 
Anders er på orlov og får besked fra gruppen ved særlige arrangementer. 
 
Henning har haft god fangstsucces: kernebider, en norsk løvsanger og et får. 
 
Jørn skriver til Brian cc Stine og spørger om medlemskab af gruppen. 
 
Udførte arbejder: 

• Ukrudtsbrænder på rådhusvin – ser lovende ud, vurderes til foråret 
• Stier er slået to gange, skal have en gang mere 
• Der er slået og revet hø 
• Inger og Jørgen har renoveret insekthoteller 
• Henrik har lavet udsigter ved tårn og bænken 
• Henrik har skaffet brænde fra kommunen 
• Trappen til bænken er renoveret 

 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

• Der er et hul, som skal lappes i taget på bålhytten – Mogens har tagpap 
• Renovering af hegnet om bålhytten – Henrik og Mogens fælder ahorn og skærer til 
• Der skal skiftes en af de store pæle i shelterhegnet 
• Det ene hegn i dobbelthegnet ved engen nedlægges 
• Der skal ryddes op og organiseres i skurene 
• Bænk i det nye tårn (Henrik og Jørgen sender et estimat til Jørn) 
• Rydning af udsigter fra skjul, tårn og bænken på knolden 
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• Gangbrædder og udvidelse af gangbroen med et ekstra bræt (Jørn fundraiser) 
• Der skal skiftes brædder på Bamses Hus 
• Rampe og kyllingenet til skjulet 
• Beslag på gangbrædder 
• Den store sten under boardwalken 
• Henrik spørger kommunen om levering af brænde 
• Håret judasørestien skal have en overhaling inden næste tur 
• Insekthoteller renoveres 
• Wire skal tilbage på hjulet, så krogen over bålet fungerer igen 
• Der skal ny lås på skuret 

 
3. Græsning v/Henrik  
Der er fem får, som pensioneres inden vinteren. Efter næste sommer starter Henrik en ny 
besætning med gotlændere. 
 
4. Høslæt 
Det spiselige hø er stakket. Det resterende er fjernet fra engen. Gruppen nåede ca. halvdelen af 
det kedelige star-område. Det stykke, der ikke er slået et stykke tid, ser ret godt ud med urter. Jørn 
konsulterer Emilie angående driftsform. Der er lidt problemer med birk, der spirer på engen. 
Gruppen ønsker sig et le-laug, da opgaven er blevet for stor for gruppen. Jørn snakker med Stine. 
Kommunen, beskæftigelsesprojekter? Jørgen og Birthe finder ud af, hvem der slår Svinø. 
 
5. Rekruttering af nye til gruppen 
Jørn er ikke kommet videre, men det er stadig en god ide at prøve med en skolebioblitz. 
 
6. Status på stiforlængelsen mod syd 
Jørn har ikke fået snakket med Claus og kommunen, men gør det. 
 
7. Plejeplan (opfølgning v/Jørn) 
Udsættes til julemødet. 
 
8. Facebook 
Sekretariatet og Mette har talt forbi hinanden, så Mette og Jørn ringer sammen. 
 
9. Droneflyvning 
Opdateret skrivelse ønskes. Henrik finder Maltha-rapport, og Jørn finder AU-rapporter til næste 
møde. 
 
7. Ture og arrangementer 
Jørn og Allan er allerede i gang med forberedelsen af næste års ture. 
Gruppen har flere forslag til nye ture. Birthe rundsender Turudvalget (Inger, Anne, Poul-Erik, Birthe 
og Jørgen) mødes for at udvælge hvilke ture, som laves og sender til Jørn inden 1/10. 
 
8. Planlægning af arbejdsdage og møder 
Næste møde er 1/12 kl. 18-21. 
 
Arrangementer: 
3/9 kl. 11 Insekthoteller 
17/9 Fællestræf på Sydlangeland 
9/10 kl. 10 Fuglefodring 
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30/10 Kombineret arbejdsdag og efterårspynt-arrangement. HUSK VINTERTID. 
 
Arbejdsdage: 
24/9 kl. 10 Arbejdsdag 
13/11 10 Arbejdsdag 
 
 
Næste møde: 
Julemøde torsdag den 1. december kl. 18 
 
9. Evt. 
Ukrudtsbrænder til rådhusvinen, kraftigere hønsenet til gangbroerne samt navneskilte til brug på 
arrangementerne ønskes. 
 
 
 
Tak for endnu et hyggeligt møde! 
 
Mange sensommerhilsner fra Jørn 
 
 
 


