Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Sølsted Mose
onsdag den 25. marts 2009
Tilstede: Charlotte A., Christian J., Hans C., Jens H., Jens L. C., Karen H., Martin I., Mona H.,
Niels B., Nikolaj A., Peter K. J., Robert N., Søren N.- samt Søren Hansen
Afbud: Jørgen H. N., Karin N., Peter J. N.
Desuden manglede: Niels C. T.
_____________________________________________________________________________

Vi mødtes hos Mona og Jens i Tønder – stor tak for husly og lækkert traktement!
Kontaktperson
Der var enighed om, at vælge Hans Christensen til kontaktperson for gruppen. Hans står
således for at koordinere arbejdet og kommunikationen omkring arbejdsgruppen, indkalde
til arbejdsdage, holde kontakt med sekretariatet i Kbh. mv. – naturligvis med mulighed for
at aftale uddelegering af opgaver med arbejdsgruppen. (Ingrid-sekretær sender til de
mailløse, og det vil være en stor hjælp, hvis Hans lige gør opmærksom på, hvad der skal
ud som brev til dem ).
Nyt fra reservatet
Den flis, der er produceret i vinter er blevet fordelt ud ad stien (kørt ud med Hans C.’s
Berlingo!). Desuden er der ryddet op i det område, hvorfra der senere skal fremkomme et
”dybt kig” mod nord fra p-pladsen.
Robert fjerner brænde langs den vestlige vej. De, der deltager i arbejdet, kan i øvrigt
hjemtage brænde.
Traner: Op til 14 set i det tidlige forår, bl.a. 1 hun, (også ynglende i 2008).
LAG – Lokale Aktions grupper - forening i Tønder
Karsten Jensen er sekretær. Arbejdsgruppen arbejder på en ansøgning til LAG Tønder
Kommune, hvor temaet fx kunne være naturpleje / formidling / publikumsadgang /
tørvegravning. Arbejdsgruppen har brug for en traktor eller lignende – og dette behov vil
blive indarbejdet i ansøgningen. Robert vil gerne rådgive om egnede maskiner.
Martin, Peter og Niels vil gerne være ansøgningsgruppe, og Fugleværnsfondens
sekretariat fungerer som sparringspartner.
Kommende arbejdsopgaver
Der kan arbejdes videre med småting her i foråret:
• To birketræer og en hæg ved første udsigtsplatform er en lille, nem opgave for to
personer med tov og en fukssvans.
• Finpudsning af board-walk, to gange slåning af opvækst mellem brædder
• Flytning af 1-2 hegnspæle.
• Orkidé tælling, Søren Hansen sender foto ca. 1. juni
• Genvækst, japansk pileurt og glansbladet hæg
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•
•

Indhegning. Christian J. har pæle hjemme, som kan bruges til reparation af hegn
Gammelt jern – oprydning

Arrangementer / aktiviteter
Se venligst kalender til sidst i referatet. Der blev aftalt datoer for arbejdsdage henover
sommeren. Beskrivelse af fuglestemmeture med Martin I. er vedhæftet her.
Endvidere meldte Peter, Karen, Niels B., Mona og Jens sig til at stå for en familietur den 6.
september. Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø på Sjælland har gode erfaringer med dette,
og Søren opfordrede til at kontakte Simona la Fata dér på e-mail: simona@post.tele.dk –
eller tlf. 55 50 19 90, for at få inspiration. Plakat er vedhæftet referatetet her som ide…
Hvis I tre uger før turen sender en lille beskrivelse af turen, mødested og hvad der skal
medbringes til Ingrid på sekretariatet, kan hun udsende en notits til lokalaviserne.
Næste møde
i arbejdsgruppen bliver den 29. september. Det ville være super, hvis I har mulighed for at
finde mødested - send gerne besked om det til Ingrid i løbet af august.
Tak for et hyggeligt møde.
Venlig hilsen
Søren Hansen
Biolog
/Ingrid Hostrup
Sekretær

Kalender næste side…
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Kalender forår / sommer 2009

Sølsted Mose

Arrangementer:
•

Torsdag 23. april Fuglestemmetur kl. 19.30 /Martin I.

•

Tirsdag 26. maj Fuglestemmetur kl. 20.00 /Martin I.

• Torsdag 11. juni Fuglestemmetur kl. 20.30 /Martin I.
Mødested alle aftener:
P-plads for enden af Brændevej på sydsiden af Sølsted Mose

•

Lørdag 6. juni

Familietur kl. 10.30 – 13.00
Mødested?
/Peter, Karen, Mona, Jens, Niels B.

Arbejdsdage
•

Lørdag 18. april

•

Lørdag 2. maj

•

Lørdag13. juni

•

Lørdag15. august

Møde i Arbejdsgruppen
•

Tirsdag 29. september… sted?
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