Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
tirsdag den 31. august 2010
Til stede: Anne K., Bent K., Bert C., Birgit F., Birte K. L., Brian W., Charlotte	
  S., Hans H., Henrik W., Inger
N., John B. J., Poul Erik W., Simona L. F., Torben L., Torben-Mikkel, samt Søren F. Hansen fra
Fugleværnsfonden (FVF).
Afbud: Leif J., Peter V.

______________________________________________________________________________________	
  
Meget imponerende fremmøde. Flot!
Velkommen til Charlotte, som er ny i arbejdsgruppen.
Mødet blev afholdt ved bålpladsen. Der var en lækker buffet af medbragte salater, tærte, boller
m.m., så grillpølser og bøffer fik suverænt tilbehør. Virkelig dejligt og hyggeligt. Tak for det!

Siden sidst
I august måned har der været to tilfælde af indbrud i biler på P-pladsen. Arbejdsgruppen ønskede,
at det blev undersøgt, om der evt. findes skilte eller lignende, der kan oplyse om, at man skal
passe på, hvordan bilen efterlades for at minimere indbrud. Søren undersøger via det
kriminalpræventive råd.
Anne fortalte om, hvorledes hun havde fundet en unge af toppet lappedykker oppe i en kornmark
mellem søen og Trælløse. Fuglen blev afhentet af Falck og kørt til Mern Vildtplejestation.
Stien er slået to gange. Næste år vil der være behov for en slåning i slutningen af juni for at undgå
dette.
Der er gennemført et succesfuldt høslæt, og Bent og Torben har kørt en masse godt hø i tørvejr.
Taget på skuret er renoveret, så det nu er vandtæt. Flot!
Høladen er udvidet.
Slåning under hegnstråd gennemført.
Bålring og sten nedstøbt foran shelter.
Brændeskur er sikret med en af shelterets sengeheste (som nu er unødvendige).

Familiearrangement 12. september kl. 10-12
Henrik W. laver snobrødsdej. Anne indkøber til cowboykaffe og diverse andre nødvendigheder.
Pressemeddelelse er udsendt af Ingrid.
Inge, Torben, Simona, Anne, Henrik W. og Poul Erik kommer helt sikkert.
Program:
Henrik W. vil forsøge at få fat i fåreklipperen, da det vil være en attraktion at se ham klippe fårene
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på ægte New Zealandsk facon. Derefter naturtur - og til sidst bål og snobrød.

Foredrag i DOF Storstrøm den 24. januar 2011
Simona er blevet indbudt til at holde et foredrag for lokalafdelingen i DOF om arbejdsgruppens
arbejde i Ravnstrup Sø. Der afholdes et planlægningsmøde hos Henrik W. den 10. januar 2011.

Vinterfuglefodring
Henrik W. foreslog, at der blev fodret fugle i Ravnstrup Sø om vinteren, så der hele tiden er lidt at
se på. Dette kendes også fra engelske fuglereservater og vil forhåbentlig kunne medvirke til at
trække folk ud til søen om vinteren.
Henrik W. laver et overslag på, hvilke mængder af frø der er behov for.
Torben undersøger ud fra dette, hvad det vil koste hos Stengården og Sandholm frø i Næstved og
kontakter Søren med en pris.
Mikkel bygger en foderautomat, som om muligt suppleres med udvalgte fra naturbutikken.

Forbedringer i skjulet
Arbejdsgruppen påtager sig at bygge en bænk til skuret.
Når folderkasser udskiftes på P-pladsen, opsættes de i skjulet til ekstra foldere.
Der mangler lidt formidling i skjulet.
Piktogram ved indgang med Fugleværnsfonden.
Plakat med luftfoto af søen eller lignende.
Formidlingsgrej til fri afbenyttelse
Allan ønsker at give de besøgende mulighed for selv at gå på opdagelse med fiskenet og lignende
langs stien. Det kræver et sted, hvor de kan få fat på ketsjere m.m. Arbejdsgruppen mener ikke, at
der er plads i skuret, da begge rum i dag udnyttes. I stedet blev det foreslået, at der kunne
etableres noget i forbindelse med shelteret.

Kommende opgaver
Ledning ved låge nedgraves.
Folderkasser udskiftes. De ældre placeres i det nye skjul.
Orkhegnet udbedres med træ fra reservatet.
Flis udkøres på stien.
Der bygges en simpel bænk i skjulet ved søen.
Gangbroen forbedres neden for hestefold og ved pædagoglommen. Opgaven opmåles, og der
udarbejdes et overslag, som sendes til Søren for godkendelse.
Trådnet repareres.
Nye bolte til tårnets gelænder indkøbes sammen med maling (Mikkel).
Navneskilt til planchehalvtag opsættes (ligger hos Henrik W.).
Rydning af pil, så der dannes små lysninger langs med stien.
Læskur til fårene på bagsiden af økobase.
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Ideer
Luftfoto af søen printes til plakat, der kan ophænges i det nye skjul.
Der udarbejdes et par plancheborde til at oplyse om ting langs stien. Det kan være den lynramte
eg, forårsfloret i skovbunden, trækfuglene i Ravnstrup Sø.
Ny ’tænke-bænk’ i kanten af stien lidt før fugletårnet. Her er der en fin udsigt over marker og det
åbne stykke.
Webcam til Ravnstrup Sø. Det kunne være opsat på Torbens (naboens) hus, ved en fuglekasse
eller lignende.

Eventuelt
Arbejdsgruppen ønsker fremover at få tilsendt mødeindkaldelse på mail (lige som referater). Dog
får ’mail-løse’ et brev.

Kalender efterår 2010

Ravnstrup

Familietur
Søndag 12. september kl. 10-12

Arbejdsdage
Onsdag 22. september kl. 9.00
Søndag 24. oktober kl. 9.00
Søndag 7. november kl. 9.00
Onsdag 17. november kl. 9.00

Næste møde
Torsdag 2. december kl. 19.00 - hos Bent

Tak for et godt møde med dejlig forplejning!

Referent: Søren Ferdinand Hansen
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