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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Onsdag den 25. august 2021 

 
Til stede: Anne, Birthe, Henrik, Inger, Jørgen, Poul Erik, og Jørn fra sekretariatet 

Afbud: Anders, Brian og Hans 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

Der blev afholdt en mindestund for Bent ved Bents Bænk med portvin og besøg af både havørn og 

rød glente. 

 

Kontaktlisten blev opdateret og i den forbindelse byder vi varmt velkommen til vores nye medlem 

Anders, som dog ikke kunne være med til mødet. 

 

Naboen i sydenden har fældet et stort kastanjetræ. Det er ikke godt som brænde pga. lugten, men 

det bruges som dødt ved i sydenden. Det kan være en god idé, hvis et stykke af stammen bruges 

som insekthotel ved bålhytten. 

 

Der mangler brænde, så Henrik kontakter kommunen for at høre, om de kan levere brænde. I 

modsat fald bør det slettes fra kommunens hjemmeside, at der forefindes brænde. 

 

Vi har modtaget to bord-/bænkesæt fra et ægtepar, som Henrik mødte og holdt fugletur for, da de 

fejrede fødselsdag i reservatet. 

 

Insekthotelarrangementet blev gennemført ligesom turene på lavt blus, da de pga. corona ikke var 

annonceret i lokale medier. 

 

Der er bestyrelsesmøde 9. – 10. oktober, og turen er kommet til Ravnstrup. Jørn snakker med 

Kristian og giver besked tilbage om forventninger og tidspunkter. 
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Jørn troede, at han allerede havde haft fleecetrøjer, kasketter og t-shirts med til gruppen… Han 

skammede sig meget og lovede at medbringe ved førstkommende lejlighed. 

 

Udførte arbejder: 

 Birthe har ryddet op i bålhytten 

 De to hegnspæle er skiftet 

 Skjulet er minksikret 

 Stier er slået 3 gange – der er behov for yderligere 2 batterier til buskrydderen 

 Stormfældede træer er fjernet fra stier 

 Henrik har med sin datter fjernet et hvepsebo fra tårnet 

 Der er lavet flethegn i hullet op til Torbens mark ved tårnet 
 
2. Kommende arbejdsopgaver 
 

 Der er et hul, som skal lappes i taget på bålhytten 

 Renovering af hegnet om bålhytten 

 Der skal skiftes en af de store pæle i shelterhegnet 

 Det ene hegn i dobbelthegnet ved engen nedlægges 

 Der laves en adskillelse i brændeskuret, så de to halvdele kan aflåses på skift 

 Der skal ryddes op 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 

 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 

 Der skal skabes adgang til elmestammer med håret judasøre 

 Insekthoteller renoveres 

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

 Der skal ny lås på skuret 
 
3. Græsning v/Henrik  
Henriks får kommer på aftægt hos en naturplejer 
på Eskildsø. Henrik starter op igen til foråret med 
gotlændere. 
 
4. Høslæt 
Fem arbejdsgruppemedlemmer deltog i 
høslættet på sommerens varmeste dag. Omkring 
en tredjedel er slået, herunder den vigtigste del, 
stedet med krognæb-star. 
 
5. Rekruttering af nye til gruppen 

Der blev arbejdet på ideen om en skole-bioblitz 
for de to 6.-klasser, der efter sommerferien bliver 
sammenlagt. Formen kunne være to besøg for 
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hver klasse og et samlet weekend-arrangement for alle inkl. forældre. 
 
Jørn skriver et udkast, som kan præsenteres for skolen, og rundsender til gruppen inden skolen 
kontaktes. 
 
6. Plejeplan (opfølgning v/Jørn) 
Udsættes til julemødet. 
 
7. Ture og arrangementer 
Birthe foreslog at forsøge med åbent hus-arrangementer, hvor det kan lade sig gøre. I teksten skal 
der fremgå, at det er ok at komme og gå inden for tidsrummet, fx allerede i annonceringen af 
efterårets pynt-arrangement. Birthe sender rundt til gruppen og videre til Hanne. 
 
Allan og Jørn går lidt tidligere i gang med planlægningen af næste års ture og sender forespørgsel 
ud om datoer mv. Til vinter afholdes judasøre-tur. 
 
8. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 
Arrangementer: 

9-10/10 Bestyrelsesmøde 

24/10 Fodrings- og ringmærkningsarrangement 

31/10 Efterårspynt 

 

Arbejdsdage: 

Lørdag 25/9 kl. 9 
Søndag 21/11 kl. 10 
 
Næste møde: 
Julemøde onsdag den 1. december kl. 18 
 
9. Evt. 

Navneskilte til brug på arrangementerne blev 
efterlyst. 
 
Der har ynglet gærdesmutte i tårnet! 
 
 
 
Tak for endnu et hyggeligt møde! 

 

Mange sensommerhilsner fra Jørn 

 

 

 


