Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland
torsdag den 27. August 2009
Tilstede: Peter, Børge, Jens, Jørgen R, Helle S, Hanne, Poul, Christina, Allan, Aksel, Kirsten,
Henrik M og Helle H.
Afbud fra Knud, Per og Bjørn
………………………………….
Ny organisering af gruppen
På seneste planlægningsmøde i juni blev det aftalt, at vi skal forsøge at lave en ny organisering af
gruppen, som giver en bredere ledelse og spreder ansvaret for de mange opgaver som vi kan løse.
På mødet har vi dannet nogle ”bander” med en ”bandeleder” - en ansvarshavende som finder dato,
indkalder alle 20 medlemmer, modtager tilmeldinger og sørger for materialer og gennemførelse af
arbejdsdagen.
Det må formodes, at arbejdsgruppemedlemmerne knytter sig mere eller mindre fast til nogle bestemte
bander, men princippet er, at alle er velkomne i alle bander, og at alle skal vide, hvad der foregår.
Helle er evt. behjælpelig når der skal organiseres materialer, værktøj mv.
Der foregår kun arbejde i ”banderne” som er godkendt af sekretariatet, man kan altså ikke pludselig
bygge en vandrutchebane ud i rørskoven eller plante stikkelsbær på overdrevet..
Der kan stadig være ”store” arbejdsdage, hvor vi laver alt muligt, Helle indkalder til disse.
Der er nu nedsat 6 ”bander”, men der kan naturligvis, efter behov nedlægges eller oprettes nye
”bander”
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De 6 ”bander” er:
”Folderbanden” - Hanne og Jørgen fortsætter deres omhyggelige arbejde med at fylde folderkasser og
lægge foldere hos udvalgte lokale.
”Håndværkerbanden” Bygger, maler og vedligeholder fugleskjul, hytte, gangbroer,
bænke/bænkesæt. Ansvarlige: Jens og Børge.
”Turbanden” Sørger for at der er bemanding og materialer til åbent-hus arrangementerne. Ansvarlig:
Børge
”Ø-banden” Slår og afbrænder øerne i Nørreballe Nor hvert år i august.
Ansvarlig: Allan Ø
”Botanikbanden” Foretager omhyggelig naturpleje af små områder, hvor sjældne plantearter kræver
en mere forfinet indsats. Området med Alm. Blærerod i Gulstav Mose er et eksempel. Ansvarlig: Aksel
”Rosabanden” Bekæmpelse af Rosa rogusa på strandoverdrevet i den nordlige del af Tryggelev Nor.
Metoden er gentagne slåninger så ofte som muligt med slagleklipper og buskrydder. Nyspirede buske
graves/rives op. Ansvarlig: Helle H
Fællestræf for Fugleværnsfondens arbejdsgrupper
Omkring fælleskørsel til Nyord: Børge har plads til 7 personer i sin bil (fra Odense). Helle H kører
muligvis til Nyord dagen før.
Når deltagerliste foreligger forsøger vi at organisere samkørsel.
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Indvielse af ørneplatform søndag d. 6. september kl. 13.00 ved Norsbjerg
Arbejdsgruppens opgaver:
Kl. 9 møder Aksel/Helle/Jens/Allan/Børge for at opstille, rydde/skilte/højttaler mv.
1 time før arrangementet starter skal en parkeringsvagt sørge for at gæsterne parkerer skråt.
Teleskoper ved Norsbjerg ”bemandes” af 1-2 personer, som kan fortælle og vise tilrette.
Øl og vand på et lille bord. Bemandet af 1 person med ølåbner!
For gæsterne:
..Et uformelt arrangement
Kl. 13.00 ankomst til Norsbjerg.
Der er opstillet teleskoper ved bænken, så man kan se over på ørneplatformen.
Der er øl og vand til gæsterne
Der er pult med mikrofon
Kl. 13.15. XXX fra Fugleværnsfonden byder velkommen og introducerer ”ophavsmanden” Henrik
Mørup-Petersen.
Henrik taler om ørneplatformen, om naturgenopretningen mv.
XXX fra Fugleværnsfonden inviterer folk til en spadseretur til pumpehuset, der er bænke og brombær
langs ruten, og der er god chance for havørn/rovterne mm.
Arrangementets formelle del slutter.
Inviterede:
TV2 (vil lave hel udsendelse om projektet, kommer og filmer nogle dage før)
TV2 Fyn
Fyns Amts Avis
Øboen
Naboerne (liste fra sekretariatet)
Skov- og Naturstyrelsen (Søren Strandgård + John Theilgård)
DOFfyn (på hjemmesiden) + Henrik Kalckar
DN (Nis Rattenborg og Marianne Petersen)
Fin Eriksen/Ole Goldschmidt m.fl.
Svendborg Kommune/Mogens Lind Jørgensen (har givet tilladelse)
Tak til jer alle for et godt møde og tak til Jens og Børge for madder og smuk udsigt!
Referent: Helle Hjorth

