Ref. Jørn Dyhrberg Larsen

Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø
Tirsdag den 8. december 2020
Til stede: Anne, Birthe, Hans, Henrik, Inger, Jørgen, Poul Erik og Jørn fra sekretariatet
Afbud: Bent og Brian

1. Siden sidst og udførte arbejder
Efterårsarrangement blev gennemført, men blev ikke annonceret særlig bredt pga corona. Nu er
konceptet prøvet af, så vi forsøger igen til næste år. Foderarrangementet var en succes med ca.
30 deltagere inkl. gruppen og 12 deltagende børn.

Udførte arbejder:
 Det gamle tårn blev revet ned og parteret
 Efterårsarrangement blev gennemført
 Foderarrangementet blev gennemført
 Der er ryddet op i skuret
 Bænken ved foderpladsen er repareret
 Der er skovlet bag skuret
2. Kommende arbejdsopgaver
















Der er et hul, som skal lappes i taget på
bålhytten
Renovering af hegnet om bålhytten
Der skal skiftes en af de store pæle i
shelterhegnet
Det ene hegn i dobbelthegnet ved engen
nedlægges
Der laves en adskillelse i brændeskuret, så de
to halvdele kan aflåses på skift
Der skal ryddes op i skuret
Planering omkring tårnet og opretning af
hullet til marken
Bænk i det nye tårn (Henrik og Jørgen sender
et estimat til Jørn)
Rydning af udsigter fra skjul, tårn og bænken
på knolden
Gangbrædder og udvidelse af gangbroen
med et ekstra bræt (Jørn fundraiser)
Der skal skiftes brædder på Bamses Hus
Rampe og kyllingenet til skjulet
Beslag på gangbrædder
Den store sten under boardwalken
Der skal laves brænde

1

Ref. Jørn Dyhrberg Larsen




Henrik spørger kommunen, om de vil levere noget tørt brænde
Der skal skabes adgang til elmestammer med håret judasøre

3. Græsning og hegn
Der er lidt småreparationer på hegn (se ovenfor).
Der er lidt for mange får, og området er let overgræsset. Henrik arbejder på at nedbringe antallet til
8 moderfår. Overgræsningen har dog haft en positiv effekt på bekæmpelsen af rådhusvin.
4. Tårnet
Gruppen laver en bænk i NØ-hjørnet af tårnet og sætter indtil videre den gamle planche op.
5. Fuglefodring
Fodringen kører og der sidder tit folk på bænken og på p-pladsen.
6. Rekruttering af medlemmer til gruppen
Vi (arbejdsgruppen og sekretariatet) laver en fælles indsats, når corona er overstået.
Anne har talt med Stig Jürgensen om et samarbejde med DOF Storstrøm.
Hans finder listen frem, som han lavede for nogle år siden med afgrænsede arbejdsopgaver, som
kunne bruges som ad hoc-aktiviteter.
Hans har kontakt til en biologi på Næstved Gymnasium, som gerne vil lave ture om andet end
fugle.
7. Renovering af gangbrædder
Det er en stor opgave for arbejdsgruppen, som spurgte til ekstern hjælp til arbejdet.
8. Forlængelse af stien mod syd
SPOR-projektet under Landbrug & Fødevarer er desværre nedlagt, men ideen med et skolespor,
der formidler stiforløbet samt en forlængelse af stien mod syd er stadig god. Jørn går videre med
projektet og inddrager arbejdsgruppen i processen, når det er konkretiseret.
9. Turprogram
Allan og Jørn er i gang med planlægningen og det foregår denne gang ved hjælp af en
googlekalender.
Hvis corona er overstået til maj, laves et fåreklipningsarrangement som ekstra.
Gruppen laver efterårsarrangementet i begyndelsen af november.
I 2022 vil gruppen gerne lave en vintertur med særligt fokus på håret judasøre.
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10. Planlægning af arbejdsdage og møder
Arbejdsdage:
10. januar kl. 10: Nytårskur
13. februar kl. 10: Judasøre-sti
30. marts kl. 10: Arbejdsdag
24. april kl. 9: Arbejdsdag
28. juni kl. 18: Høslæt
3. juli kl. 10: Stakning
Arrangementer:
7. marts kl. 10: Fuglekassedag
10. april kl. 13: Forårsflor og frøkvæk
Næste møder:
Grillmøde onsdag den 25. juni kl. 18
Julemøde onsdag den 1. december kl. 18.00 (med mandel og mandelgave)
11. Evt.
Der kunne godt bruges to-tre bord-/bænkesæt (kan søges lokalt).
Tak for mad og et hyggeligt møde!
Mange hilsner fra Jørn
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