Ref. Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
Tirsdag den 3. december 2019
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 berette at Fugleværnsfonden nu har 23 naturreservater, idet købet af
14 ha skov i Rusland netop er offentliggjort.
Mink-jægeren efterlyser observationer af minken, hvilket kan målrette fangsten en smule. Jørn
opretter et googlekort, hvor gruppen kan markere evt. observationer.
Der er afholdt fuglefodringsarrangement, hvilket var en stor succes. Det var ved skiftet til vintertid,
hvilket forvirrede nogle. Desuden kommer en del senere end starttidspunktet til arrangementerne.
Vi forsøger at formulere det anderledes, fx ”start kl. 10… forventet afslutning kl. 13”.
Udførte arbejder:
• Bent har savet den gamle døde elm op til brænde og fældet en ahorn
• Der er klippet langs stier
• Der er sat net på trappen til tårnet
• Der er repareret gangbrædder nogle steder
• Jørgen har skiftet kortplanchen
• Chili (låne-Jack Russell) har forsøgt med rottefangst endnu en gang uden held, men
kommer igen til foråret.
• Bent har lavet to bænke af lærkebrædder af egen avl
• Der er klippet lidt pil lige inden tårnet
• Krog over bålstedet
• Vindskederne på Bamses Hus er skiftet
• Vangerne på trappen er kontrolleret
2. Græsning, hegn og høslæt
Høslæt finder sted i slutningen af juni. Der laves evt. et arrangement, hvilket aftales og annonceres
inden juni.
3. Tårnet
Kristian har fortsat fundraisingen til tårnet, og er lykkedes med at skaffe endnu en bid. Vi mangler
fortsat en rest, men håber at det lader sig gøre at skaffe dem inden eftersommeren.
4. Fuglefodring
Der er fuldt tryk på fodringen, som ellers er startet lidt sent pga det lune vejr.

1

Ref. Jørn Dyhrberg Larsen

5. Grøn pragttorbist
Anne foreslog et samarbejde med Zoo om udsætning af grøn pragttorbist, da der findes
igangværende projekter på Midtsjælland. Anne undersøger mulighederne for et samarbejde inden
næste møde.
6. Rekruttering af nye medlemmer til gruppen
Birthe og Jørgen har foreslået, at der gøres en
indsats for at få nye kræfter i gruppen. Der blev
brainstormet på post-its og efterfølgende blev de
mange idéer grupperet. Der blev herefter nedsat
et udvalg, der prøver at tænke videre over
idéerne til næste møde.
For hvert tiltag skal der tænkes over:
• Hvordan udnyttes den pågældende idé til
at skaffe nye arbejdsgruppemedlemmer?
• Hvad er nødvendigt for at den kan
realiseres?
Udvalget er: Anne, Inger, Birthe, Jørgen, PoulErik
Der bør desuden laves en lille beskrivelse af hvad gruppen kan – dvs. hvad er det, man kan få ud
af at være med?

7. Møde med DOF Storstrøm
DOF Storstrøm har inviteret til at fortælle om arbejdet ved Ravnstrup Sø på deres
generalforsamling – Anne og Henrik deltager.
8. Videreføring af stien til Trælløsevej
Den gamle idé med at videreføre stien fra det sydlige skjul sydpå til Trælløsevej kan muligvis
realiseres ved at benytte projektet ”Spor” under Landbrug og Fødevarer. Hvis det gennemføres, vil
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det give bedre adgang for bl.a. folk fra Herlufmagle samt skoleklasser. Kommunen er i øjeblikket
meget opmærksom på at få gamle stier genoprettet. Jørn undersøger nærmere og kommer med et
udkast inden næste møde.
9. Pil/Gartnerskolen
Gartnerskolen er interesseret i at hjælpe med at trække pil op. Anne går videre med samarbejdet.
10. Renovering af gangbrædder
Gangbrædderne bevæger sig, når man går på dem. De skal sættes sammen med beslag, evt. med
strækmetal (se punktet evt.). Der skal bruges et bræt mere i bredden, da stien er meget smal.
Anne skriver til Jørn om behov for ekstra brædder.
Der skal laves nogle understøtninger af møre brædder på gangbroen ud til skjulet. Gruppen sørger
selv for det på en arbejdsdag.
11. Turprogram
Turene er stort set på plads og stort set en gentagelse af dette års ture. Henrik ser på, om turene
kan vinkles til DRs udsendelser i 2020.
Hans forsøger at finde en botaniker til de vilde blomsters dag og sender til Jørn, hvis det lykkes.
12. Kommende arbejdsopgaver
• Oprydning af skuret, shelter og rengøring af grej
• Reparation af gangbrædder
• Rydning af tagrør og dunhammer foran skjulet
• 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 videre med låne-Jack Russel
• Der skal tyndes ud i engriflet tjørn rundt om Bents bænk
• Vi holder fortsat øje med rådhusvinen
• Der skal skiftes brædder på Bamses Hus
• Der skal skovles bag skuret
• Rampe til skjulet
• Minksikring af skjulet
• To hegnspæle skal skiftes
• Beslag på gangbrædder
• Nye gangbrædder visse steder
13. Planlægning af arbejdsdage og møder
Der mangler lidt overblik over udførte/kommende arbejdsopgaver fra gang til gang på
arbejdsdagene. Fremover prøves at afslutte arbejdsdagene med en gennemgang af hvad der er
nået, og hvad der skal udføres på næste arbejdsdag. Inger plejer at skrive fine referater fra
arbejdsdagene og oversigten kan på den måde komme med rundt til alle i gruppen.
Arbejdsdage:
5. januar kl. 10.00
16. februar kl. 10.00
22. marts kl. 10.00
5. april kl. 9.00
22. juni kl. 18.00 Høslæt
28. juni kl. 10.00 Stakning
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Næste møder:
Sommermøde onsdag den 19. august kl. 18.00 med grill
Julemøde tirsdag den 8. december kl. 18.00
14. Ellens quiz
Vinderne blev Poul-Erik med 10 rigtige. Mikkel og Anne fik hhv. 2. og 3.-præmierne. Tak til Ellen
for en god quiz! Birthe vandt trøstepræmien (mandelgaven).
15. Evt.
Mikkel foreslog strækmetal i stedet for hønsenet på gangbroerne. Det er mere holdbart end det
gængse hønsenet. Hvis det er en brugbar løsning, også til andre reservater, bør vi undersøge, om
der kan opnås mængderabat.
Tak for lækker mad og et hyggeligt møde. – God jul og godt nytår!
Mange hilsner fra Jørn
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