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Referat af julemøde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Tirsdag den 5. december 2017 

 
Til stede: Anne, Bent, Birthe, Brian, Hans, Henrik, Inger, Jørgen, Karen, Poul Erik og Jørn (fra sekretariatet) samt 
Erik Mandrup (punkt 1 og 2) 
Afbud: Birte, Torben L, Torben M 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 

Fra sekretariatet kunne Jørn fortælle, at Emilie Berg Schmidt blev ansat den 1. september og har overtaget 

Marie-Louises arbejdsopgaver med forvaltningen og naturplejen af reservaterne.  

 

Udførte arbejder: 

 Det rådne hø er blevet fjernet (ligger på folden) 

 Der er blevet lavet brænde 

 Rådhusvinen er fortsat blevet bekæmpet 

 Bamses hus er blevet renoveret 

 Bent har konverteret to meget potente ahorn til brænde 

 

2. Plejeplan 
Erik Mandrup deltog i dette punkt og fremlagde udkastet til den nye plejeplan. Derefter blev der stillet 
spørgsmål og tilføjet idéer. Herunder blev pleje af rørskovs- og pilekratområder, åbning af udsigtspunkter 
og en mulig gangbro diskuteret. Det blev aftalt, at kommentarer sendes til Jørn som samlet input til 
plejeplanen. Deadline er 20. december. Plejeplanen skal godkendes på bestyrelsens møde i april, hvorefter 
den mere detaljerede planlægning af gruppens arbejde i forhold til plejeplanen kan finde sted. 
 
3. Fuglefodring 
Henrik fodrer med hamp, solsikke og jordnødder og husker at sende bilag ind til Jørn. Der er for tiden 
masser af fugle, bl.a. kvækerfinker. 
 
4. Ture 
Turene i 2018 er nu planlagt. En enkelt mandagstur 2. pinsedag blev flyttet til tirsdag, da ingen kunne. 
Henrik sender de reviderede turtekster til Allan og Jørn. 
 
5. Kommende arbejdsopgaver 

 Mikkel arbejder videre på afskærmningen ved fuglefodringsstationen 

 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 med nye fælder og en låne-Jack Russel 

 Der skal sættes vindskeder på Bamses hus (Hans) 

 Der er to hegnspæle, som skal skiftes (arbejdsdag) 

 Toiletterne, Henrik stiller en kost, spand og toiletbørste/toiletrens 

 Rådhusvinen skal bekæmpes (to arbejdsdage) 

 Rampen til skjulet skal repareres (økonomi sendes til Jørn) 
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6. Kommende arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

13. januar kl. 10.00 

17. februar kl. 10.00 

17. marts kl. 10.00 

14. april kl. 9.00 

 
Høslæt afholdes som arrangement søndag den 16. september 2018 kl. 10.00 
 
Næste møde: 
Grillmøde tirsdag den 14. august kl. 18.00 
Man medbringer kød til grillen og en ret til det fælles bord 
 
7. Evt. 
Jørn orienterede om, at der oprettes undersider for reservaterne på Facebook. Det giver mulighed for at 
lave lokale opslag og oprette ture og arrangementer som begivenheder. 
 
Overvågningsteamet ønsker fortsat mere samarbejde med teams fra andre grupper og efterlyste et 
seminar eller lignende. Jørn fortalte, at det er en af de opgaver, som har måttet vente på grund af den 
ekstra arbejdsbelastning efter Marie-Louise stoppede, men at det ikke er glemt. 
 
Der blev sluttet af med den årlige quiz (mange tak til Ellen). 
 
Tak for et godt år og tak til Bent for husly! 

 

God jul – vi ses til sommer 

Mange hilsner fra Jørn 

 


