
 
    Ref. Jørn Dyhrberg Larsen 1 

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Onsdag den 1. december 2021 

 
Til stede: Anne, Birthe, Hans, Inger, Jette, Jørgen, Mogens, Poul Erik og Jørn fra sekretariatet 

Afbud: Anders, Brian, Henrik og Sif 

1. Siden sidst og udførte arbejder 

 

Vi har fået nye medlemmer i gruppen - velkommen til de nye! 

 

Fra sekretariatet kunne Jørn berette, at Hanne Havemose desværre er stoppet med udgangen af oktober, 

men til gengæld har vi været heldige at få Stine Bærentzen ansat som ny kommunikationsmedarbejder. 

 

Derudover har Kristian fået grønt lys af bestyrelsen til at ansætte en fundraiser, som skal hjælpe med 

ansøgning af midler og styring af projekter. Vi håber at have ansat vedkommende i starten af det nye år. 

 

Vi har fået oprettet mailgrupper, så man kan skrive direkte til alle i arbejdsgruppen ved at skrive til denne 

adresse: 

 

ravnstrupsoe@fuglevaernsfonden.dk 

 

Mailgrupperne opdateres af Stine i sekretariatet, når kontaktlisterne er blevet rettet til på 

arbejdsgruppemøderne. 

 

Udførte arbejder: 

• Inger har samlet gamle nedfaldne redekasser ind 

• Sanketuren blev gennemført 

• Foder- og ringmærkningsarrangementet blev gennemført 

• Der er lavet trappe op ad skrænten med de gamle brædder bag shelteret 

• Anders har repareret spillet til bålgryden 

• Det ene hegn i dobbelthegnet ved engen er nedlagt 

• Der er skiftet brædder på Bamses Hus 

• Der er skabt adgang til elmestammer med håret judasøre 

• Der er kommet ny lås på skuret 
 
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 

• 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) 
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• Rydning af udsigter fra skjul, tårn og bænken på knolden 

• Gangbrædder og udvidelse af gangbroen med et ekstra bræt (Jørn fundraiser) 

• Rampe og kyllingenet til skjulet 

• Beslag på gangbrædder 

• Den store sten under boardwalken 

• Henrik spørger kommunen om levering af brænde 

• Insekthoteller renoveres 

• Trappen fra udsigtspunktet med bænken skal renoveres 
 
3. Græsning og hegn  
 
Henrik er i gang med afviklingen af fåreflokken, som kommer på aftægt på Eskildsø, og han starter efter 
planen op igen til foråret med gotlændere. 
 
4. Fuglefodring 
 
Fodringen kører videre som vanligt. 
 
5. Rekruttering af medlemmer til gruppen 
 
Vi har nu igennem det seneste år fået fem nye medlemmer i gruppen, så det går udmærket med 
rekrutteringen. Men vi kan stadig bruge flere. 
 
Vi arbejder videre på ideen med en skole-bioblitz. Anne snakker bestyrelsesformanden i Susåskolen, og hvis 
der er interesse, kan Jørn koordinere med de relevante lærere. Planchen med de 99 arter kan muligvis 
bruges i denne sammenhæng. 
 
6. Insekthoteller 
 
Inger og Jørgen har fuldt styr på det (tror de nok). Flere deltagere er velkomne, hvis de opfører sig 
ordentligt. 
 
7. Forlængelse af stien mod syd 
 
Jørn prøver at komme videre i sagen og ringer til nabo-Claus. 
 
8. Annoncering 
 
Det blev aftalt at annoncere med detaljeret program på hjemmesiden for de arrangementer, der har 
karakter af åbent hus, hvor deltagerne kan komme og gå i forhold til hvad de er interesserede i. I 
turfolderen, hvor der er begrænset plads, er det detaljerede program udeladt, men der tilføjes ”se 
detaljeret program på hjemmesiden”. 
 
9. Turprogram 2022 
 
Allan og Jørn er næsten færdige med planlægningen af det kommende års ture og regner med, at 
turfolderen er på gaden til nytår.  
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Ud over fuglestemmeturene, holdes ved Ravnstrup Sø:  
 
Håret judasøre-tur 6/2 11-13 
Redekassearrangement 5/3 kl. 10-13 
Forårskor og fugleflor 2/4 kl. 13-15 
Høsttur/insekthoteller 3/9 kl. 11-14 
Foder-/ringmærkningsarrangement 9/10 kl. 10-13 
 
Der tænkes i løbet af året tanker, om sanketuren kan lægges i foråret (2023). 
 
10. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

9. januar kl. 10: Nytårskur 

19. februar kl. 10: Arbejdsdag 
20. marts kl. 10: Arbejdsdag 
28. juni kl. 18: Høslæt 
3. juli kl. 10: Stakning 
 
Næste møder: 
 
Grillmøde onsdag den 24. august kl. 18 
Julemøde torsdag den 1. december kl. 18.00  
 
11. Ellens quiz 
 
Som sædvanlig havde Ellen leveret en quiz med højt niveau. Vindere blev Birthe med 8 rigtige skarpt 
forfulgt af Anne og Jørgen med hhv. 7 og 6 rigtige. Poul Erik og Jørn skrabede i fællesskab bunden (vi kan 
desværre ikke huske antallet). Tak til Ellen! 
 
11. Evt. 
 
Plejeplan/handleplan – punkt tages på næste møde. 
 
Anne prøver at kontakte Slagelse Gartnerskole for at høre om de kan hjælpe med oprensning af 
pædagoglommerne. 
 
Inger foreslog at redekasser fremover nummereres og registreres med koordinater, så registrering af 
ynglefuglene kan foregå nemmere. Henning har foreslået et system, som Jørn går videre med. 
 
Inger foreslog desuden, at der sås hjemmehørende vilde blomster, der kan tiltrække sommerfugle og andre 
insekter ved Bents bænk. Hun kommer med et oplæg til næste møde. 
 
Anne samler tøjønsker til næste møde. 
 
Mette kommer med til en af de kommende arbejdsdage for at tale om Facebook. Adressen til reservatets 
facebookside er https://www.facebook.com/ravnstrup 
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Inger viste folderen ”Tips til go’ naturstil”, som måske kan bruges som inspiration i forhold til folks færdsel i 
reservatet. 
 
Der var et ønske om at høre mere om regler for droneflyvning i reservatet. Vi tager det som punkt på 
sommermødet. 
 
 

 
 
 
 
Tak for mad og endnu et hyggeligt møde!  

God jul og godt nytår fra Jørn 

 
 


