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Referat af sommermøde i arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

Tirsdag den 14. august 2018 

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

Afbud: Brian, Karen, Torben L, Torben M 

1. Siden sidst/orientering om udførte arbejder 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret. 

 

Fra sekretariatet kunne Jørn fortælle, at der i den kommende tid er flere større arrangementer. 

Allerede i august er der i Bøjden Nor fællestræf for alle frivillige, hvor flere fra gruppen deltager, og 

den 31. august afholder FVF i samarbejde med Naturbutikken bogreception i anledning af fondens 

profil, Flemming Quist Møllers, genudgivelse af bogen Flotte Fugle. Den 25. september indvies Det 

Innovative Observationsskjul, som er et flydende skjul med envejsruder, der giver enestående 

muligheder for at komme helt tæt på fuglelivet. 

 

Henrik berettede om, at der har været indbrud i skuret og sammenstykker en liste over det stjålne, 

som sendes til Jørn. Desuden er jollen ved skjulet blevet stjålet. Henrik har indkøbt en kodelås til 

skuret. 

 

Trappen til tårnet, især vangerne, er rådnet flere steder. Processen med at søge penge til 

udskiftning af hele tårnet er i gang. Jørn spørger Kristian om tidsplanen, og det vurderes, om en 

evt. midlertidig løsning er påkrævet. 
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Udførte arbejder: 

 Der er blevet fældet ahorn og lavet brænde 

 Nabo-Torben har doneret masser af nyt brænde 

 Rådhusvinen er fortsat blevet bekæmpet, den tørre sommer har desuden hæmmet 

væksten 

 Skjulet ved foderpladsen er blevet udbygget med endnu en fløj 

 

 
 
2. Plejeplan (opdatering v/Jørn) 
Den endelige version er blevet forsinket, da Jørn har haft et travlt forår og derfor ikke har nået at 
komme med de sidste rettelser til Erik Mandrup. Jørn forventer, at processen med plejeplanen, 
inkl. godkendelsen i bestyrelsen, er afsluttet inden næste møde. 
 
Henrik var betænkelig ved, om det sene høslættidspunkt kunne betyde, at tagrørene i nogle 
områder af engen ville få overtaget. Det blev aftalt at holde godt øje, og evt. tage et tidligt slæt, 
hvis det ser ud til at tagrørene breder sig. 
 
Det blev desuden diskuteret, om det var en mulighed at trække pileopvækst op med spil (måske 
med hjælp fra forsvaret?). Det skal også overvejes, hvad vi stiller op med den store mængde 
plantemateriale efterfølgende. Mulighederne er fx at flise det eller evt. afbrænding. 
 
 
3. Fællestræf 2018 
Der er fællestræf i Bøjden Nor den 25. august 2018. Flere fra Ravnstrup deltager i arrangementet. 
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4. Fuglefodring 
Fodringen blev indstillet, idet råger hurtigt fik tømt, når de hentede føde til ungerne i strubeposen. 
Henrik regner med at starte fodringen igen i oktober. 
 
5. Græsning 
Fårene har pga. tørken ekstraordinært fået lov til at græsse på høengen (ikke ekstrem-rigkæret). 
Henrik har desuden været nødt til at tilskudsfodre gennem hele sæsonen. 
 
6. Høslæt 
Høslæt afholdes lørdag den 15. september, og høet køres direkte til høladen. Der er et mindre 
areal, da fårene jo har græsset den øvre del, så der er en god chance for at nå det hele på en dag, 
men i modsat fald ordnes det sidste om søndagen. 
 
7. Høsttur 

Idet annonceringen gik i vasken aflyses turen. Henrik påtog sig at kigge forbi for en sikkerheds 
skyld, hvis nogen alligevel skulle have fået nys om turen. 
 
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 med 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) 

 Der er et hjørne på gangbroen (lige før åen) med rådne brædder 

 Insekthoteller (renoveres af Inger) 

 Arrangement (høsttur 2019) med bygning af redekasser og insekthoteller (med Maria, 
studentermedhjælp – Jørn spørger) 

 Renovering/nybygning af uglekasser 

 Pileopvækst 

 Beslag på gangbrædder 

 Nye gangbrædder visse steder 

 Der mangler brædder på shelteret. Bent vil gerne donere lærk af egen avl – tusind tak! 
 
9. Planlægning af arbejdsdage og møder 
 

Arbejdsdage: 

15.(-16.) september kl. 10.00 Høslæt 

13. oktober   kl. 9.00 

24. november  kl. 10.00 

 
Frøturen i april 2019 omdøbes til jubilæumstur og bliver en lille markering af 35-års-jubilæet. 
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Næste møde: 
Julemøde onsdag den 5. december kl. 18 
Hans undersøger, om der er et ledigt lokale i Susåhuset Helgesvej 9, 4160 Næstved og melder 
tilbage til Jørn. Hvis der er plads, afholdes et jubilæumsmøde, hvor gamle medlemmer af gruppen 
inviteres og med indslag om reservatets historie. 
 
10. Evt. 

Næstved Kommune vil sandsynligvis være behjælpelige med at skaffe brænde, hvis vi får det 
behov på et tidspunkt. 
 
Der er et ønske om bord-/bænkesæt ved bålhytten (skal forankres forsvarligt). 
 
Fortsat god eftersommer – vi ses til jule-/jubilæumsmøde! 

Mange hilsner fra Jørn 

 


