Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
tirsdag den 8. september 2009
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Brian W., Henrik M., John B. J., Poul Erik
W., Simona L. F., Inger N., Torben L., samt Søren F. Hansen fra Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Henrik W. og Peter V.
Desuden manglede: Hans H., Leif J. og Peter J.
______________________________________________________________________________

Velkommen til Torben og Inger, som begge er nye ansigter i gruppen.

Siden sidst
Får: De ni får er blevet Blue Tongue vaccineret med bistand fra Henrik og Poul Erik. Fårefolden er
udvidet, så den nu også omfatter det første stykke af engen med fuglekirsebær og æbletræerne.
Når fårene skal flyttes mellem de to folde, skulle der være seks elastikhåndtag, som PODA har
efterladt hos nabo Torben. De kan muligvis flyttes til opbevaring i skuret.
Høslæt: Høet blev slået på en fin juniaften. Endnu et stykke eng blev inddraget i slåningen. Her
kan der også forventes en god artsrigdom af planter. Høet er blevet fint, og Bent vil sørge for at det
kommer i laden, så fårene kan spise af det til vinter.
Trækfuglenes dag: Et eventyrligt flot arrangement fra klokken 03:00 om morgenen. Midt på dagen
et familie-fugleturs-arrangement og endelig en såkaldt puttetur om aftenen. Deltagerantallet ifølge
Anne og Simona var ikke imponerende højt, men dog 16-17 deltagere til hver af de tre ture.
Simona solgte således Halemejse Pin-Badges for 650 kr. Penge som går delvist til DOF´s
trækfugleprogram og til Fugleværnsfonden.
Skur: Der er opført et såkaldt økobaseskur med økonomisk tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen.
Gruppen har efterfølgende lagt fliser i det. Flot. Anne har fået lavet nøgler.
Hærværk: Tre drenge havde i forsommeren udset sig Ravnstrup Sø, som deres foretrukne
legeplads. Selvom vi generelt er glade for, at børn og unge kommer ud i naturen, så var mange af
drengenes udfoldelser i kategorien hærværk, chikane og vandalisme. Det var meget tæt på en
egentlig politianmeldelse, men heldigvis fik vi et tip om, hvem en af drengene var, og derfor kunne
Elise kontakte Herlufmagle skoles SSP lærer. Det virkede, og efterfølgende har der været ro ved
søen.

Nyt om ringmærkning
CES ringmærkningen er afsluttet for i år. Det er muligt at læse nøjagtigt, hvad de har fanget ved at
følge dette link: http://www.ringmaerkning.dk/ces09.htm#rs
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Planlægning af fiskeørne dag den 27. september kl. 10.30-13.30
Arrangementet afholdes som fugletur med mulighed for bålhygge og snapsesmagning (Bert).
Simona laver opslag (plakat), Søren lovede at sende foto af fiskeørn til hende. Bert, Simona, Anne
og Poul Erik lovede som minimum at deltage, og Anne og Simona er klar med snobrødsdej, samt
cowboykaffe.

Arbejdsopgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indkøb af hængelås til den ene metallåge, Anne (to kopier af nøgle til FVF kontor)
Hønsenet: reparation på gangbrædder, hæftning på trappe til tårn og opsætning på
værdifulde træer i den nye fårefold. Anne står for indkøb
Påfyldning af kvashegn ved bænkesæt ved tårn
Indkøb af pænt affaldsstativ til placering ved tårn (John)
Efterslåning af høeng (udvidelse). John, Bert, Poul Erik m.fl.
Nedstøbning af den nye bålring ved shelter
Fremstilling af brænde til shelter
Flisning af træer ved sti
Slåning af tagrør ved det nye skjul
Flytning af får til ny fold (Bent og Henrik)
Flytning af piktogrammer, så de passer til den nye gennemgangssluse ned til shelter

Arbejdsdage:
•

Søndag den 20. september kl. 9.00:
Leslåning, efterslåning af udvidelsen af høeng. Det afslåede rives sammen i en bunke.
John, Bert, Poul Erik m.fl. meldte deres ankomst.

•

Tirsdag den 22. september kl. 09.00:
Flisning af det fældede træ ved stien fra sidste vinter. Søren kontakter Torben om vi kan
låne flishugger.

•

Lørdag den 14. november kl. 10.00:
Trådnet på gangbroer.

Næste møde:
•

Onsdag den 2. december kl. 19.00 hos Bent på Ravnstrupvej.

Tak for et godt møde og venlig hilsen,
Søren.
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