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Den 11-12-2015 ref. Marie-Louise

Referat af julemøde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
onsdag den 9. december
Til stede: Anne, Bent, Birte, Charlotte, Henrik, Inger, Poul Erik, Jørgen og Marie-Louise (M-L) fra
sekretariatet.
Afbud: Birgit, Brian, Hans, Karen, Mikkel, Torben

På loftet sidder gruppen og smæsker sig… tralalala. Tak til Bent og hustru for endnu engang at
stille jeres hyggelige loft til rådighed for mødet! Og tak til Lotte for at arrangere smørrebrød og tak
til alle for lækkerier. Som sagt, så er det altid en fest at besøge jer.
Velkommen til Jørgen Dissing, som er nyt medlem af arbejdsgruppen. Jørgen bor i Næstved og
har en særlig interesse for fotografering og geologi. Jørgen fik interesse for reservatet og
arbejdsgruppens engagement ved arrangementet kaldet Mortens Anden.
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Udførte arbejder:
 Nyt hønsenet på gangbroen ud til skjulet
 Mere strøm i fårehegnet
 6 lam er kommet til slagteren (6 får tilbage i reservatet uden vædder)
 ’Sørens vandhul’ ryddet for vegetation
 Bekæmpet pileopvækst (gentages)
 Nedskåret vegetation foran fugletårn
 Fliser omlagt i skuret (gentages)
 Brænde lavet (gentages, gå efter Ahorn)
 Røjhat afmonteret fra bålhytten, til udbedring
 Pil langs gangbroer ryddet
 Hasselmusekasse opsat

2. Fuglefoder og formidlingsskjul
Fodring af småfuglene med formidling for øje i reservatet fortsætter. I januar 2016 er Allan Gudio
sammen med Mikkel tovholder på at lave et lille formidlingsskjul ved foderbrættet.
3. Høslæt 2016
Det årlige høslæt foretages mandag den 20/6 med efterfølgende stakning søndag den 26/6. Slettet
tages af gruppen, men Henrik inviterer dem i lokalområdet som plejer at være interesserede i at
give en hånd med ved denne hødag.
4. Fugleværnsfondens jubilæum
Fonden har 50 års jubilæum i 2016. Der kommer til at foregå en række aktiviteter, som man bl.a.
kan læse om i Årsskriftet fra Fugleværnsfonden (udkommer i december 2015). Det er dog vigtigt,
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at alle frivillige arbejdsgrupper noterer, at der kommer fællestræf i Sølsted Mose (Sønderjylland)
lørdag den 18. juni 2016.
5. Ellens julequiz
Den legendariske quiz var traditionen tro svær, og gav anledning til diverse klagende udbrud,
alligevel havde Inger 9 ud af 13 rigtige og vandt 1. præmien, Bent og Anne kom på en delt 2.
plads.
5. Kommende arbejdsopgaver
 Fugletårnet renoveres (Anne indhenter tilbud). Højest prioriteret
 Formidlingsskjul etableres (januar)
 Nedskæring af vegetation omkring skjul (ved frost/is)
 Gulvet i skjulet står under vand. Henrik med flere er tovholdere på at finde en løsning så
man kan komme tørskoet derind. Anne indkøber 6 x 4-4 strøer til formålet.
 Bekæmpelse af pil + afbrænding efter reglerne
 Brænde (Ahorn)
 Hassler stævnes (5-6 år siden sidst)
 Fliser i skuret, rotterne er tilbage
 Gammelt kvæghegn fjernes
 Høslæt
 Slåning på stier og under tråd (sommertjans)

6. Eventuelt
Fuglefoderarrangementet oplevedes af gruppen lidt kaotisk, da der foruden familier også kom rigtig
mange spejdere. Næste gang bør arrangementer for spejdergrupper foregå adskilt fra de offentligt
annoncerede arrangementer.
Anne opretter en konto hos XL-byg.
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Til kalenderen
7. Kommende arbejdsdage
Lørdag 16/1 kl.10
Søndag 28/2 kl.10
Onsdag 16/3 kl.10
Lørdag 16/4 kl. 9
Søndag 22/5 kl. 9 (inkl. planlægningen af sommerens tjanser)
Mandag 20/6 kl. 9 Høslæt
Søndag 26/6 kl. 9 Stakning

8. Kommende ture (Henrik eftersender en oversigt med tekst)
6/3, 10/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 29/5, 21/8, 29/10, 13/11

9. Kommende møder
Fællestræf lørdag den 18. juni
Onsdag den 17. august i bålhytten kl. 18.00 med fælles grill.

Dejligt møde i højt humør og et livligt engagement.
De bedste hils fra Marie-Louise.
GOD JUL & GODT NYTÅR!
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