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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Onsdag den 5. december 2018 

 
Til stede: Anne, Bent, Birthe, Brian, Hans, Henrik, Inger, Jørgen, Poul Erik, Torben M og Jørn fra 

sekretariatet 

Afbud: Karen, Torben L 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 

 

Fra sekretariatet kunne Jørn fortælle at Hanne holder tre måneders orlov fra 12. december. I 

denne periode ansættes vores nuværende studentermedhjælp, som netop er ved at afslutte sit 

biologispeciale, som vikar. 

 

Efter indbruddet i skuret mangler der en buskrydder (både over- og undervands) med 

motorsavklinge. 

 

Inger var med til Bioblitz, hvilket var meget interessant. Indberetningerne tager tid, men det vil 

være interessant at høre om resultaterne. 

 

Der er afholdt fuglefodringsarrangement, hvilket var en stor succes. Mortensand-turen var god, 

men der var få fugle og kun en enkelt deltager. 

 

Udførte arbejder: 

 Det er blevet forsøgt med en låne-Jack Russell, som fik jaget en rotte ud, men den slap 

desværre fra hunden. Vi forsøger igen. 

 Der er sat 4 hulduekasser op i trianglen ved P-pladsen, en natuglekasse midt i fårefolden 

og en på vej i kirsebærtræerne ved engen. 

 Det rådne bræt på gangbroen er repareret. 

 Vindskederne på Bamses Hus er delvist repareret. 

 Lærkebrædderne til shelteret er skåret op og klar til at blive skåret til og monteret. 

 Hans har sat kroge op til at hænge vindskærme op på bålhytten. 

 Der er toiletrenseudstyr på toilettet. 

 Tørken har gjort at fårene har taget for sig af den canadiske gyldenris, og rådhusvinen er 

holdt meget lav. Rådhusvinen på engen ser ud til at være væk (men vi holder øje). 

 Inger har repareret insekthotellerne. 

 Der er fældet træer på bakken bag ved bålhytten, så der er udsigt over naboens tørveskær. 

Nu mangler der bare en bænk - Der er muligvis nogle lærkebrædder til overs fra shelteret 

som kan bruges. 

 
2. Græsning og hegn 
Der er noget gammel hegnstråd fra den tidligere græsningsfold, som lige nu hænger på bålhytten. 
Hans afleverer det på genbrugspladsen. 
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Emilie i sekretariatet var med Jørn på besigtigelse og tænker videre over hvordan en græsning af 
området kunne foregå. 
 
3. Høslæt 
Forsøget med det sene høslæt var 
ikke en succes, specielt da der var for 
meget tagrør. Vi prøver til næste år at 
dele området op i to, hvor der tages 
tidligt slæt på det ene og sent på det 
andet. Det følgende år gøres det 
omvendt. 
 
4. Plejeplan (opdatering v/Jørn) 
Plejeplanens endelige udkast ligger 
nu klar og vil blive behandlet af 
bestyrelsen enten over mail eller ved 
næste bestyrelsesmøde i april 2019. 
Jørn sørger for at ændre passagen 
om høslæt tidspunktet inden. 
 
5. Tårnet  
Kristian har søgt to fonde om midler til et nyt tårn, men fået afslag begge steder. Der et par mulige 
fonde, som søges i starten af det nye år. 
 
6. Fuglefodring og vildtkamera 
Der opsættes et vildtkamera ved foderpladsen, som optager video. Henrik sørger for at tømme 
kameraet, oplade batterier og uploade interessante optagelser til en dropbox. 
 
7. Turprogram 
Turene er stort set på plads. Det eneste der mangler, er høstturen søndag den 18/8-19, som 
ændres til et insekthotel-arrangement med Maria som guide. Henrik sender et hurtigt udkast til 
Jørn og Allan. 
Kasseturen laves som fugle- og flagermusekassebyggedag og rykkes til 10/3 pga. fastelavn den 
3/3. 
 
8. Kommende arbejdsopgaver 

 Stien ved stenbunken – opfordring til at flytte en sten eller to om på den anden side af 
bunken, hver gang man går forbi 

 Rotter, vi prøver igen med en låne-Jack Russel 

 Der skal sættes vindskeder på Bamses hus (Hans) 

 Der er to hegnspæle, som skal skiftes (arbejdsdag) 

 Vi holder fortsat øje med rådhusvinen 

 Rampen til skjulet skal repareres (økonomi sendes til Jørn) 

 Pileopvækst (Anne undersøger entreprenører i samarbejde med Jørn) 

 Beslag på gangbrædder 

 Nye gangbrædder visse steder 

 Bents lærkebrædder skal monteres på shelteret. Endnu en gang tak til Bent! 
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9. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

27. januar kl. 10.00 

16. februar kl. 10.00 

31. marts kl. 9.00 

14. april kl. 9.00 

24. juni kl. 18.00 Høslæt 

30. juni kl. 10.00 Stakning 

 
Næste møder: 
Sommermøde onsdag den 14. august kl. 18.00 med grill 
Julemøde tirsdag den 3. december kl. 18.00 
 
10. Ellens quiz 
Vinderne blev Inger, Anne og Henrik med alle 8 rigtige (der blev trukket lod om 
præmierækkefølgen). Endnu en gang tak til Ellen for en god quiz. 
 
11. Evt. 
 
Der er et ønske om bord-/bænkesæt ved bålhytten – (Jørn forhører sig hos Kristian). 
 
Tak for lækker mad – god jul og godt nytår! 

Mange hilsner fra Jørn 

 

 

 


