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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
onsdag den 12. august
Til stede: Anne, Bent, Birgit, Charlotte, Hans, Henrik, Inger, Karen, Poul Erik, Mikkel (Torben), samt
Kristian (ny direktør) og Marie-Louise (M-L) fra sekretariatet
Afbud: Birte, Brian, Torben

Som altid så var vejret godt ved Ravnstrup Sø. Mødet foregik med små afbrudte pauser, hvor
grillmad og kage blev sat til livs. Tak for det lækre tilbehør og kage.

Sommermødet blev traditionen tro afholdt i røg fra bålet og damp fra cowboy-kaffen

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Fra sekretariatet:
Kristian, som er ny direktør, startede med at præsentere sig. Kristian er biolog og kommer fra en
lederstilling i Force Technology. Han startede i Fugleværnsfonden den 1. maj 2015.
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Udførte arbejder:








Gangbrædder lavet færdige
Hønsenet påhæftet gangbrædderne
Skyggetræer ind til nabo Torben er fældet
Opvækst af pil holdt nede i den udstrækning gruppen kan magte den store opgave
Høslet på engen
Trinbræt lavet på fugletårnet
Slåning af vegetation langs stien helt ud til marken

2. Omlægning af fliser i skurene og brænde
Fliserne i redskabsskurene er blevet undermineret, antageligt af rotter. Gruppen forsøger at lægge
fliserne på plads. Brænde laves og stables i skuret.
3. Pengekasse
Der blev talt om muligheden for, at gruppen har en pengekasse, som de selv administrerer til
indkøb af småting, som f.eks. mindre redskaber, søm, skruer, hønsenet mv. Indtil videre blev det
aftalt, at gruppen som hidtil er velkommen til at købe de nødvendige remedier og sende
regningerne til FVF eller gemme originale bilag, som sendes til M-L, hvorefter beløbet refunderes
til pågældende frivillige. Man kan også få refunderet udgifter til ingredienser til kagebagning, som
bages til frivilliggruppen eller til besøgende ved annoncerede arrangementer.
4. Hegn omkring engen
Det gamle hegn omkring engen fjernes. Det blev drøftet, om der skal sættes et nyt kvæghegn op til
sensommerafgræsning efter høslættet. M-L prøver at finde finansiering til dette.
5. Kommende arbejdsopgaver
 Nyt hønsenet på gangbroen ud til skjulet. Højest prioriteret
 Fugletårnet renoveres (Anne indhenter tilbud). Højest prioriteret
 Mere strøm i fårehegnet (Henrik spørger Torben nabo)
 ”Sørens vandhul” holdes åbent/fri for vegetation
 Fortsat bekæmpelse af pil
 Nedskæring af vegetation foran fugletårn
 Nedskæring af vegetation omkring skjul
 Fliser omlægges i skjulet
 Brænde laves (gå efter ahorn)
 Gammelt kvæghegn fjernes
 Lille børneskammel laves til skjulet (Inger er tovholder)
6. Eventuelt
 De offentlige ture/arrangementer for 2016 skal være klar til Allan den 1. november
 Skuret i bålhytten har haft indbrud
 Mikkel ønsker hasselmuskasser fra DN i brombærkrattet (Mikkel er tovholder)
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Til kalenderen
7. Kommende arbejdsdage
Søndag den 30. august kl. 9.00
Søndag den 27. september kl. 9.00
Søndag den 1. november kl. 10.00
Søndag den 22. november kl. 10.00
7. Kommende ture (se også Henriks tekst sidst i referatet)
Søndag den 6. september
Søndag den 25. oktober
Søndag den 8. november

8. Kommende møder
Onsdag den 9. december kl. 18.00 på loftet hos Bent med smørrebrød (Lotte)

Tak for et godt grillmøde :o)
Bedste hilsner fra Kristian og Marie-Louise

Henriks får ved Ravnstrup, som altid er til stor underholdning og som gerne giver et mæææhæ når
beslutninger træffes.
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Kommende ture:
Ravnstrup Sø. Høsttur med de første efterårstegn. Søndag den 6/9 kl. 10.00-13.00
Vi fejrer efterårets komme med en høsttur. Vi ser admiralerne flokkes på nedfaldsfrugt og prøver at
fange nogen af dem – og sætte dem fri igen. Vi ser ænder søge asyl i den jagtfrie sø, mens de første
efterårsgæster som fiskeørn og kvækerfinke måske lægger vejen forbi, og vi studerer dyrelivet
under vandoverfaden.
Vi slutter af med cowboy-kaffe og pandekager ved shelteret.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer
vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er
skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af
Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på
Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
Ravnstrup Sø - fuglefoder. Søndag den 25/10 kl. 10.00-13.00
Familiedag ved Ravnstrup Sø, hvor vi laver fuglefoder til vinterens fugle i haven. Kom og lær en
masse tricks til hvordan du lokker en masse fugle ned i din have og ”stjæler” alle naboens.
Undervejs bliver der også tid til at se på nogle af de lokale fugle mens vi popper popcorn, bager
pandekager og brygger cowboykaffe.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer
vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er
skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af
Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på
Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
Ravnstrup Sø – oplev Mortensanden live og se ringmærkning af vinterens småfugle. Søndag
den 8/11 kl. 10.00-12.00
Mortens aften står for døren med and og brun sovs, men ved Ravnstrup Sø kan du opleve
Mortensanden live! Hvert efterår søger småflokke af grå-, krik-, pibe-, ske- og knarænder asyl i den
jagtfrie sø – undertiden garneret med både trold- og hvinand og i blandt også den kry lille
lappedykker. Vi studerer ænderne og lærer os deres lidt svære efterårsdragter. Og hvem ved –
måske får vi også en rovfugl eller to at se. Hvis vejret egner sig, vil der også foregå ringmærkning
af vinterens småfugle.
Mødested: P-pladsen v. Ålehusvej (ved indkørslen til nr. 12). Ålehusvej er beliggende to kilometer
vest for Herlufmagle mellem Ringsted og Næstved og er en sidevej til Ravnstrupvej, hvorfra der er
skiltet til søen. (Bus linje 680 mellem Næstved og Ringsted stopper ved hjørnet af
Ravnstrupvej/Ålehusvej i timedrift, og det tager fem-ti minutter at gå herfra til P-pladsen på
Ålehusvej).
Turleder: Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø.
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