Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 19. november 2009
Tilstede: Lissi, Helle S., Per, Poul, Allan Ø, Kirsten, Helle H, Christina, Jens, Jørgen R.,
Hanne, Jørgen L., Knud, Bent, Børge og Peter.
Afbud fra Søren F. Hansen
Fraværende: Bjørn, Gorm, Vibeke og Gurli
Tak til Christina for varme og husly!
………………………………….
Banderne
På et ekstraordinært møde i august aftalte gruppen at uddelegere ansvaret for arbejdet i
reservaterne. Det betyder at der nu er 7 bander, som hver især ledes af en eller to personer:
Folderbanden, Håndværkerbanden, Turbanden, Øbanden, Botanikbanden, Rosabanden
og Fuglekassebanden. Det har fungeret fint.
Banderne har ikke faste ”medlemmer” men alle orienteres om arbejdsdage, så man har en
mulighed for at være med.
Hanne understregede vigtigheden af, at der stadig er arbejdsdage, hvor hele den store
arbejdsgruppe deltager, så samarbejde, fællesskab og socialt sammenhold styrkes.
Det var alle enige i, og de ”store” arbejdsdage vil især indeholde naturpleje og
vedligeholdelse. Helle H. organiserer disse dage.
• Folderbanden (Hanne og Jørgen) anmoder om hjælp til at fylde folderkasserne i
Tryggelev/Nørreballe:
Hvis I alligevel er i Tryggelev Nor, så hent en stak foldere i hytten (bagerste rum
under bordet) og fyld op i (de skammeligt elendige) folderkasser.
• Fuglekassebanden (Per og Peter) vil tjekke/rense hvinande- slørugle- og mejsekasser
og sætte nogle stærekasser op i større træer ved skjulet i Tryggelev Nor.
Per mener ikke, en pæl med adskillige stærekasser er en god ide, da stærene er meget
territoriale, og vil bruge det meste af deres energi på at slås, når kasserne er placeret
så tæt på hinanden.
Diskussion om skægmejsereder, der bør udskiftes/sættes lavere.
Arbejdsopgaver det næste halvår
• Hyttens tag skal renoveres. Håndværkerbanden (Børge og Jens) vil gerne stå i spidsen
for arbejdet, men har brug for en masse ”slaver” noget af tiden i forår/forsommer. Det
organiseres således, at græstørv mv. tages ned en weekend, taget renoveres i løbet af
ugen, og næste weekend lægges græstørven på igen.
I samme omgang ønsker gruppen at flytte hyttens ydervæg ud i indhakket, så der
bliver mere plads i hytten. Det kniber med pladsen, når der er 12-13 personer som skal
spise madpakken. Børge laver et budget for, hvad det vil koste at flytte væggen inkl.
gulv osv.
(Her skal tilføjes, at Fugleværnsfondens sekretariat gør opmærksom på, at ALLE
instanser dvs. Kommune/Miljøcenter/Fredningsmyndigheder skal ansøges og
godkende projektet før vi kan gå i gang, så det bliver ikke i samme omgang)

2

•
•
•

En liste med forslag til arbejdsopgaver omdeltes på mødet.
Det blev aftalt, at de faste ”store” arbejdsdage fremover vil være den 3. lørdag i
måneden. Datoer sidst i dette referat.
For at det ikke skal gå op i arbejde det hele, er der aftalt en nytårskur, og Christina har
foreslået en tur til Trollö i maj. Den arbejdes der videre på.

Guidede ture
På opfordring fra Allan Gudio laver arbejdsgruppen 10 Åbent-Hus arrangementer i tårnet i
Gulstav Mose i 2010. Det bliver den første søndag i hver måned undtagen januar og juli.
Børge koordinerer. Det blev understreget, at man ikke behøver være specialist for at
bemande fugletårnet. Det er fuldt tilstrækkeligt at de besøgende får lidt vejledning i at kigge i
teleskopet, finde fuglene, evt. høre lidt om naturplejen osv. Børge arbejder på en indretning,
der kan rumme det udvalg af foldere om DOFs arbejde, som man kan dele ud til
arrangementerne. Der vil også blive fremstillet et skilt, som kan stå ved vejen på Åbent-Hus
dagene. Datoer sidst i dette referat.
Udførte arbejdsopgaver siden juni 2009
Gruppen har knoklet på med mange forskellige projekter, så de to reservater er nu i meget fin
stand. Et udvalg nævnes her:
• Lammebjerg overdrev og kopassage i rørskoven ryddet, vandhul oprenset.
• ”Timianbakken” overdrev ryddet tjørn og slåen
• Krat ved Pumpestation tyndet ud for udsigt
• Nørreballestien slået udsigtshuller
• 3 fugleøer slået og afbrændt
• Rydning til bålplads ved Tryggelev skjulet
• Bygning og opsætning af fiskeørneplatform
• 3 bænkesæt bygget og opsat
• Piktogrampæl opsat Nørreballe-eng
• Ryddet ”lommer” i tagrør, fjernet opvækst af pil i Gulstav Mose
• Der er afholdt 4 Åbent-Hus arrangementer
• Indvielse af fiskeørneplatformen
Desuden deltog 8 personer fra arbejdsgruppen i det dejlige fællestræf på Nyord 13/9.
Tak for et som sædvanligt hyggeligt møde!
Referent: Helle Hjorth
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Kalender Forår/sommer 2010:
Åbent-Hus arrangementer i fugletårnet i Gulstav Mose (kl. 10-13):
7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 1. august, 5. september, 3. oktober,
7. november, 5. december.
Nytårskur, 1. januar kl. 11-15, i hytten i Tryggelev Nor. Tag en ret med.
Tilmelding til Børge nødvendig.
Arbejdsdage:
16. januar, 20. februar, 20. marts, 17. april, 15. maj, 19. juni
Herudover kan ”bandelederne” indkalde til andre arbejdsdage

