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Referat af møde i Arbejdsgruppen for Sydlangeland 

Torsdag den 22. november 2018 
 
 

Til stede: Børge, Claus, Hanne, Henrik F, Jørgen, Henrik MP, Jette, Per, Vibeke, Victor samt Jørn fra 

sekretariatet 

Ikke tilstede/afbud: Allan, Birthe, Else, Jørgen L, Kaj, Karin, Poul og Søren 
 
 

1. Siden sidst og udførte arbejder 
 

 

Kontaktlisten blev sendt rundt og opdateret, og en opdateret version sendes ud med referatet. 
 

 

 Fra sekretariatet kunne Jørn berette om, at Hanne holder 3 måneders orlov fra 12/12. 

Mens hun er væk, overtager vores nuværende studentermedhjælp Maria, som netop nu 

afslutter sit biologispeciale, Hannes opgaver. 

 Torben er flyttet til Haderslev og er skiftet til Søgaard Mose-gruppen. Vi siger mange tak 

for denne gang! 

 Skafte har slået tagrør langs den østlige grænse af Tryggelev fra pumpestationen til Trehøje 

 Claus havde saltvandsindtaget åbent i ca. 6 timer under højvandet for nylig 

 Tårnet i Gulstav er myndighedsgodkendt til at tage i brug, og der har allerede været en 

rosende omtale af Esben Eriksen på DOF Fyns hjemmeside. Henrik Mørup fremhævede 

at det er et meget vellykket og stabilt tårn 
 

 

Udførte arbejder: 

 Engbrandbæger – halvdelen er ryddet, den sydlige bred kan tages til næste år 

 Der er ryddet Rosa rugosa på en stor del af Hesselbjerg 

 Fotos af skiltning – er i gang, videreføres 

 Akrylglas i Tryggelev-skjulet – er i gang 

 Nye sengemøbler – afventer ny yderbeklædning på hytten 
 

 

2. Græsning og hegn 
Kvæget har græsset på stort set alle områder, dog med undtagelse af Stenbækengen, som står på listen 
over områder der skal ryddes. 

 
3. Det Innovative Observationsskjul 
Skjulet har i tørken sat sig fast på bunden, så der er behov for yderligere uddybning og placering af 
betonblokke, så skjulet ikke sætter sig fast ved ekstremt lavvande i fremtiden. 

 
Rørskoven foran skjulet skal holdes nede, men det er for stor en opgave for arbejdsgruppen. 
Der skal ses på afledningen af tagvandet, idet drypnæsen fungerer ikke optimalt og regnvandet opsuges af 
tagbrædderne. Derudover skal der sættes trådnet på gangbroen.
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Birte og Else har været rigtig gode til at pudse vinduerne. 
Det vil være godt at have lås i begge sider af vinduerne, da folk prøver at åbne dem, og der skal laves en 
kopi at nøglen, som opbevares i sekretariatet. 

 
Det er en god idé at placere et par ternepæle i mundingen af det bassin, hvor skjulet ligger. Børge sørger 
for at skaffe et par pæle. 

 

 
Det nye tårn i Gulstav. Foto: Esben Eriksen 

 
4. Gæs 
Vi vil sandsynligvis opleve konflikter mellem nabolodsejere og overvintrende bramgæs. Arbejdsgruppen er 
opmærksom på dette og registrerer hændelser så detaljeret som muligt, gerne med foto/video. 

 
5. Facebook 
Udviklerne af Det Innovative Observationsskjul, Henrik Sørensen og Rasmus Holscher, samt TTS Langeland 
har igangsat en fotokonkurrence fra det nye skjul, som løber indtil 25/9 næste år. Den lokale facebookside 
bruges til fotoupload. Derudover vil siden blive udnyttet som elektronisk gæstebog. Der skal annonceres på 
relevante steder med adressen og fremgangsmåden. 

 
Vibeke meldte sig som redaktør – mange tak! Jørn kontakter for mere info. 

 
6. Rydninger 
Salme Nor og Fårebanke prioriteres. En mulig løsning for at nå det inden 1/3 er at slæbe materialet ud til 
vejen og få entreprenørhjælp til bortskaffelsen.
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7. Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage 

 Engbrandbæger i S-enden af Nørreballe Nor 

 Rydninger – Jørn sender kort til Børge med prioriteret rækkefølge 

 Salme Nor 
 Fårebanke 
 Tjørn, pil og brombær i Gulstav 
 Fotografering af skiltning (fortsat) 
 Udskiftning af akrylglas i Tryggelevskjulet (fortsat) 

 Nye sengemøbler ifbm hovedrengøring af hytten (penge er bevilget) 

 Gasanlæg skal trykprøves 

 Opretning af hegnet langs vejen til Nørreballestien (Børge, Jørn og Claus går 

videre)  

Arbejdsdage er fortsat 3. lørdag i måneden undtagen januar og juli 

8. Kommende ture 
Åbent Tårn afholdes første søndag i måneden bortset fra januar og juli. Næste arrangement er 
julearrangementet i Gulstav med gløgg og æbleskiver. 

 
9. Evt. 
Vi har erfaret at vores maskiner hos Inga er låst inde. Det er rart, men kan vi komme ind? 
Reservenøglen til hytten i Tryggelev er midlertidigt taget ind, da den er rusten. 
Skal det gamle messingskilt fra Gulstavtårnet sættes op i det nye og/eller et nyt skilt? 
Børge har fundet priser på ny gummibåd – Jørn taler med Kristian om budgettet er ok. 

 
Næste planlægningsmøder: 
Onsdag den 19. juni med grill 
Torsdag den 28. november hos Hanne og Jørgen 

 
 
 

 
God jul! 

Mange hilsner fra Jørn 


