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   Den 05-12-2016 ref. Marie-Louise 

 

Referat af julemøde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

onsdag den 30. november 

 
Til stede: Anne, Bent, Birte K., Brian, Hans, Inger, Jørgen, Birthe, Karen, Poul Erik, Mikkel og Marie-

Louise (M-L) fra sekretariatet. 

 

Afbud: Henrik, Birgit, Torben L. 

 

På loftet hos Bent er der altid rart, tak for at vi år efter år må indtage det hyggelige rum Bent + 

kone. Og tak til Anne for at arrangere mad og tak til alle for de søde sager. 

 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

 

Udførte arbejder: 

 

 Gammelt kvæghegn på høengen fjernet 

 Elletræ, rådhusvin og krat fjernet fra høengen 

 Rådhusvin på bakken bekæmpet (løbende) 

 Udsigtskile fra bænken og ud mod søen åbnet op (løbende) 

 Skuret er opryddet, fliser mangler at blive lagt efter rotterne… 

 Bålhytte sikret med ”skum”, så hvepsene ikke flytter ind igen 

 

2. Hegn og afgræsning 
 
Inden jul udvider Poda-hegn fårehegnet. Henrik er tovholder og koordinerer med hegnsfirmaet. 
 
3. Overvågning 
 
Revisionen af fondens overvågningsprogram er netop blevet færdig, og programmet sendes ud til 
overvågningskorpset inden jul. I de første 7 måneder af 2017 afholdes 4 overvågnings-
internatkurser rundt om i DK. Det blev foreslået, at det for Sjælland og øerne blev holdt i 
Herlufmaglehallen (hvor man også kan overnatte) og ligger bare 4 min. fra reservatet. Senest den 
15. august skal overvågningskorpset huske, at data fra bearbejdede ynglefuglepar skal være tastet 
ind i DOFbasen   
 
4. Fuglefodring 
 
Henrik fodrer og husker at sende bilag ind til M-L. Fuglefodringsarrangementet gik rigtig godt og 
var velbesøgt af især bedsteforældre og børnebørn. 
 
5. Trappen til tårnet + tårn og skjul 
 
Trappen til tårnet er meget tæt på at være udtjent, og flere dele skal udskiftes i selve ”tårnkassen”, 
det er blevet gennemgået af en tømrer. Senest 1. maj skal det hele være udbedret. Rampen til 
skjulet udbedres, der ligger brædder under tårnet, som kan bruges til formålet. 
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5. Kommende arbejdsopgaver 
  

 Udsigtskilen fra bænken og ud over søen holdes åben 

 ”Formidlingsskjul-væg” (midlertidig) ved foderlokaliteten etableres af gruppen selv 

 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 

 Høslet 2017 

 Bjergrørhvene og rådhusvin holdes nede 

 Forsøg med at trække pil op med spil (Bent) 
 
6. Ture 2017 
 
Henrik har som sædvanligt lavet et meget flot og ambitiøst program for 2017 – Tak for det. 
Turprogrammet med datoer vedhæftes som bilag til referatet.  
 
 

Til kalenderen 
 
Kommende arbejdsdage 
7. januar kl. 10.00 
25. februar kl. 10.00 
25. marts kl. 10.00 
29. april kl. 9.00 
20. maj kl. 9.00 inkl. møde 
26. juni (høslet) kl. 18.00 
2. juli (stakning) kl. 10.00 
 
 
Næste møde 
 
Grillmøde i bålhytten onsdag den 16. august kl. 18:00 
 
 
Tak for jeres engagement :o) 

 

God jul og godt nytår!!!!! 

Hilsner fra Marie-Louise 

 

 

 


