
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 

 

onsdag den 11. juni 2008 
 
 

 
Til stede:  Arne, Erik, Freddie, Kirstent, Lis, Margit, Mette, Olaf, Ole, Ove, Torben, Elise 
Frydensberg. 
 
Der var afbud fra:  Aksel, Bente, Bente, Bill, Christian , Jesper, Mariann, Peter, Vagn. 
 
Desuden manglede: Gerda, Henrik, Jens Erik, Mogens. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Vi mødtes ved 18-tiden ved pavillonen, hvor der heldigvis var læ for en ellers ret kraftig vind. 
Olaf have medbragt nogle sten og lidt grus, så der kunne bygges en lille grill til Oves 
udmærkede grillrist, og Freddie udnævnte sig selv til at være bålmester. Snart lykkedes det at  
få ild i grillkullene. Mens kullene blev varme, blev den seriøse del af sammenkomsten 
gennemført. 
 
Driftsassistent Preben Önnerth fra Parkafdelingen i Rudersdal Kommune var inviteret med til 
mødet, og vi fik en god snak med ham. Det er Preben der står for den praktiske naturpleje i 
Vaserne, bl.a. bekæmpelse af bjørneklo, træfældning og lignende. Man velkommen til at 
kontakte ham. 
 
Tømrermester Hans Meilstrup har repareret taget af pavillonen. Der var fire steder med huller 
efter emner, der havde brændt sig mere eller mindre igennem. Hans har desuden renset taget for 
mos og alger med en kost, og han anbefaler, at taget bliver fejet minimum en gang om året, da 
mos og alger æder sig ned i tagpappet. Ole meldte sig til denne tjans. Når de to vinduer kommer 
fra fabrikken, vil Hans samtidig udskifte gulvbrædderne seks steder. Elise beder ham om også 
om at kigge på beslaget til brændeskuret og den knuste rude i toiletskuret. 
 
Nye forårs- og sommmerfoldere er på vej. Allan anslår, at de kommer fra trykken om et par 
uger. 
 
På et tidligere møde foreslog Kirsten, at Naturbutikken reklamerer for sine varer i 
udstillingsmontren. Elise har nu talt med butiksbestyrer Aage, og han synes, at det er en god 
ide. Umiddelbart forestiller han sig at få taget nogle fotos af de forskellige varegrupper, så der 
ikke udstilles dyre varer, der kan opfordre til tyveri og rudeknusning. Kirsten og Lis meldte sig 
til at sætte fotos og varer op i montren. Elise beder Naturbutikken om at sende materialerne til 
Kirsten. 
 
Danmarks Naturfredningsforening arrangerer i samarbejde med  Fugleværnsfonden en 
naturtur og informationsmøde om opstart af kogræsserforening i Vaserne tirsdag den 17. 



juni kl. 19-21 ved pavillonen. Turen vil omfatte en naturtur rundt i området, hvor der vil blive 
fortalt om fugle- og insektlivet i Vaserne. Der sluttes af i bålhuset, hvor der bydes på øl/vand og 
ristede pølser. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Vi skal på sigt have opsat nogle piktogramstolper ved ind- og udgangen af vores areal i 
Vaserne, og et nyt henvisningsskilt skal opsættes ved pavillonen. Der ligger 3 - 4 egestolper og 
en skilteholder i en lade ved Gundsømagle Sø. Torben tilbød at hente dem og anbringe dem i 
brændeskuret ved lejlighed.  
 
Preben fortalte, at Rudersdal Kommune i øjeblikket er ved at sætte piktogramstolper op i hele 
kommunen og tilbød, at Fugleværnsfonden kunne sætte piktogrammer op på de samme stolper. 
Elise nævnte, at det strider mod et ønske i Fugleværnsfonden om, at der er et fælles 
skiltekoncept på alle fondens reservater. Under alle omstændigheder skal vi ansøge kommunen 
om tilladelse til at opsætte stolperne. Det vil være hensigtsmæssigt i denne forbindelse at 
foretage en besigtigelse af steder og stolper sammen med kommunen og afklare sagen her. 
 
Bjørnebanden har været i stærk akvititet lige siden påske. De havde til deres store irritation 
opdaget en ny bestand af bjørneklo et sted, hvor de ikke mente, at planten groede. Gruppen vil 
derfor gå flere observationsture i området. Preben fortalte , hvordan kommunen anbefalede at 
bekæmpe bjørneklo og der udspandt sig en lang og faglig snak om dette. Mette gjorde 
opmærksom på en stor bestand af bjørneklo ved stien til rensningsanlægget. Preben har siden 
meddelt, at stien er med i det udbudsmateriale, som et bjørneklo-bekæmpende firma har fået af 
kommunen, og at de skal nok blive bekæmpet. 
 
Flere fra arbejdsgruppen deltog i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsdag i Vaserne i 
starten af april. Ved den lejlighed kom vi af med en del gamle fliser, stiger og andet storskrald, 
der lå og så ikke særligt pænt ud bag brændeskuret. 
 
Ove fortalte, at den ene hvinandekasse var blevet sat op. Til efteråret bliver opsat nye kasser til 
demonstrationsformål. Og apropos kasser: En broget fluesnapper er flyttet ind og har fået 
unger i blåmejsekassen i pavillonen, og under hele mødet fløj de to forældre tydeligt nervøse fra 
og til kassen og fodrede unger. 
 
Freddie har købt materialer til høryttere til høslæt, som i år finder sted tirsdag den 24. juni kl. 
16.30-21.30. 
 
Aksel har skåret nogle mindre træer nær pavillonen ned og bad rydningsgruppen om at skære 
træstødene ned ved lejlighed. Han havde også opdaget et hældende træ, som han var bange for 
skulle vælte ud over stien. Preben havde besigtiget træet og vurderet, at der ikke var nogen 
umiddelbar fare for at træet skulle vælte. 
 
Og så var grillkullene blevet glødende og maverne var begyndt at knurre. Så vi tog fat på den 
mere muntre del af mødet og grillede diverse medbragt kød, spiste Margits gode flutes og 
sluttede med Freddie og Arnes lækre kager. Der blev ikke taget referat fra denne del af mødet, 
men vi hyggede os vældigt lige til en regnbyge fik os væk fra bænkene og ind i pavillonen, hvor 
vi kunne glæde os over, at taget var blevet tæt. 



 
 
Tak for et godt møde og rigtig god sommer alle sammen! 
 
 
Referent: Elise Frydensberg. 
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