Fugleværnsfonden, den 19. december 2013
Referent: Marie-Louise Olsen
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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
onsdag den 3. december 2013
Til stede: Anne K., Bent K., Birgit F., Birte K., Brian W., Charlotte S., Hans H., Henrik W., Inger N.,
Poul Erik W. samt Marie-Louise(M-L) fra sekretariatet.
Afbud: David E., Torben L., Torben-Mikkel.
I øvrigt manglede: John B.

Bent lagde sit hyggelige loft til rådighed for mødet, hvor kaffe og julegodter kom i rigelige
mængder. TAK for det!
1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder
Bjergrørhvene slået, revet sammen og fjernet.
Rådhusvinen skåret ned
Japansk pileurt bekæmpet
Tag på multtoilet
Naturens dag afholdt
Fuglefodringsdag afholdt
2. Atlas III
Gruppen har meldt sig under Atlas III fanen, og Charlotte er formelt set kvadratansvarlig, men det
er tanken, at mange af gruppens medlemmer giver en hånd med.
Der har været holdt nogle informationsmøder om Atlas-projektet, men flere fra gruppen fandt først
ud at mødet skulle holdes, da det var for sent. Poul-Erik har deltaget i et møde, og er nu godt inde i
hvad projektet indebærer. M-L opfordrede gruppen til at holde skarpt øje med Atlas-hjemmesiden,
da det er her informationerne kommer. Henrik W. foreslog, at han kunne være tovholder på en
Atlas-træningsdag, hvor man går teknikkerne igennem i felten. Dette ville gruppen meget gerne
være med til.
3. Udvidelse af sti mod syd
Alle de udgåede elmetræer væltede i stormen, og er derfor ikke længere til fare på den strækning,
hvor stien skal fortsættes. Gruppen kan gå i gang med at bane vej med mortorsav (husk
sikkerhedsudstyr). Hvis der er opgaver, som kræver en professionel skovarbejder, kontaktes M-L,
som sætter det i værk.
4. Potentielt Natur- og Miljøprojekt
M-L vil fortsat undersøge mulighederne for et lille græsningsprojekt på høengen. Niels Nielsen har
nogle Galloway køer, som måske kan græsse i sensommeren. M-L kontakter Niels ved lejlighed.
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5. Kommende arbejdsopgaver
Fortsættelse af udvidelse af stien (se punkt 3).
Opsætte foderbrædder (Mikkel). Er nok gjort, når dette referat når frem.
Lave ”tør brænde”.
Brædder skiftes eller rettes op på gangbroen. Det er ok at indkøbe for 50 kroner pr.
løbende meter lærk (FSC certificeret).
Nye brædder på fugletårn og ny lås til lågen i tårnet.
Omlægning af stien ved stenen under broen (Anne).
Sten på p-plads.
Opvækst af ahorn/ær fældes og saves til brænde eller flises. Især det ahorn som skydder
op i udsigtskilen. Generelt skal alt ahorn i reservatet holdes nede, da det frøspirer meget
let. Det undersøges, om vi kan låne Torbens flismaskine. Hvis ikke, så lejes en maskine.
Fortsat bekæmpelse af pil.
Tagrør i ”sørens vandhul/pædagoglommen” skæres løbende helt ned under vandspejlet.
Tagrør rundt om fugleskjulet slås ned.
Beskæring af træer, der tager udsigten fra fugletårnet.
Folderkasserne ved p-pladsen fyldes jævnligt op.
6. Kommende arbejdsdage
Søndag den 12. januar

kl. 10.00

Lørdag den 8. februar

kl. 10.00

Lørdag den 1. marts

kl. 10.00

Søndag den 6. april

kl. 9.00

Søndag den 15. juni

kl. 9.00 (store høsletdag)

Søndag den 22. juni

kl. 10.00 (stakning af hø)

7. Kommende ture
Søndag den 9. marts

kl. 10-13

Fuglekassedag

Lørdag den 12. april

kl. 13-15

Forårskor og blomsterflor

Mandag den 21. april

kl. 10-12

Fugle, padder og vårgrønt

Mandag den 28. april

kl. 19-21

Fuglestemmeaften

Mandag den 5. maj

kl. 19-21

Fuglestemmeaften

Mandag den 12. maj

kl. 19-21

Fuglestemmeaften
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Mandag den 19. maj

kl. 19-21

Fuglestemmeaften

Søndag den 25. maj

kl. 03-05

Fuglenes dag

Søndag den 14. september

kl. 10-13

Naturens dag

Søndag den 26. oktober

kl. 10-13

Fuglefoder

Søndag den 9. november

kl. 10-12

Mortensanden
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8. Eventuelt
Der blev opfordret til kun at sende mails rundt til hele gruppen, hvis det reelt er nødvendigt.
Der er et ønske om, at vi ved næste møde drøfter, hvilken udvikling der ønskes i reservatet
de kommende 5-10 år frem.
Næste møde onsdag den 13. august kl. 18.30 i bålhytten
Tak for et godt julemøde!
Venlig hilsen Marie-Louise
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