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Den 29-08-2016 ref. Marie-Louise

Referat af sommermøde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
onsdag den 24. august
Til stede: Anne, Birgit, Birte, Hans, Henrik, Inger, Karen, Poul Erik, Mikkel og Marie-Louise (M-L) fra
sekretariatet.
Afbud: Brian, Jørgen og Birthe D., Torben L.

De seneste fem år har vi ramt en af de dejligste og varmeste sommeraftener til mødet i bålhytten.
Tak for alle buffetspecialiteterne og lækker kage til cowboykaffen.
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Udførte arbejder:








Fugletårnet udbedret, hvor det var mest tiltrængt.
Nedskåret vegetation omkring skjul.
Gulvet i skjulet hævet.
Hassler stævnet.
Høslet udført.
Slåning på stier og under tråd.
Låge ind til bålhytten lavet.

2. Hegn og afgræsning
Der er otte får på arealerne, to af dem er store lam, som skal slagtes.
Der er behov for at udvide fårefolden, således at kæmpe-bjørneklo og gyldenris kan bides ned. ML hyrer en entreprenør til denne opgave, Henrik W. besigtiger og beskriver opgaven for
entreprenøren ”on location”. Opgaven udføres senest den 1. november.
3. Fuglefodring
Traditionen tro fortsætter fuglefodring med formidling hen over efteråret. Fodringen i reservatet
begynder primo oktober. Indkøb af foder står gruppen for, kvitteringer gemmes så udgifterne kan
refunderes til den/dem som køber.
4. Trappen til tårnet og tårnet
Trappen til tårnet er meget tæt på at være udtjent, ligeledes skal selve tårnet gennemgås af en
tømrer. Arbejdsgruppen har lavet de vigtigste løbende småreparationer, men tiden er inde til en
større omgang. Der har igennem årene været et ønske om, at den dag trappen udskiftes, så kunne
man udvikle en helt ny model med en snoet trappe rundt om den gamle ask, som står meget tæt
på tårnet (det vil være flot at komme op i trætoppen). Dette er en speciel og bekostelig affære, men
M-L lovede at tage den spændende idé med hjem til sekretariatet. M-L finder en tømrer til at
gennemgå trappe og tårn.
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5. Kommende arbejdsopgaver











Kvæghegn på høengen fjernes og smides ud.
Elletræ midt på høengen fjernes og busk med ”rådhusvin” ligeså (se billeder). Vigtigt!
Rådhusvin på bakken ryddes (ved udsigtspunktet/skråt bag bænken).
Udsigtskilen fra bænken og ud over søen holdes åben.
Formidlingsskjul etableres (Allan).
Hans fortsætter arbejdet med at vedligeholde og udbedre hegn rundt om bålhytten.
Nedskæring af vegetation omkring skjul (ved frost/is).
Bekæmpelse af pil + afbrænding efter reglerne.
Brænde (ahorn).
Fliser i skuret, rotterne er tilbage.

I forgrunden ses de buske, som skal fjernes (alm. røn ”fredes”). I baggrunden bag hæsset ses den el, som skal fjernes.

6. Eventuelt
-Snarlig opfølgning på overvågningskorps og overvågningsprogram efterlyses af gruppen.
-Henrik laver turprogram for 2017 og prøver at undgå, at turene ligger oven i andre lignende
arrangementer i kommunen/nærområdet.
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Til kalenderen
7. Kommende arbejdsdage
Lørdag den 24. september kl. 9.00
Lørdag den 22. oktober kl. 9.00
Lørdag den 19. november kl. 10.00
8. Kommende ture
29/10, 13/11

9. Kommende møder
Gruppemøde hos Bent onsdag den 30. november kl. 18.00. Anne arrangerer smørrebrød.

Tak for et godt sommermøde
Hilsner fra Marie-Louise

Skjulet
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