Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne
tirsdag den 15. juni 2010

Til stede: Arne K-P., Freddie B. A., Lis V., Margit O., Mette A., Olaf S., Ole J., Peter C., Torben
C. og Elise F.
Der var afbud fra:
Aksel J., Christian R., Erik C., Jens Erik S., Jesper H., Kirsten D., Leif M. H., Mogens H. C. og
Mariann T.

Vi mødtes ved pavillonen i et dejligt solskinsvejr, og Olaf, Ole og Freddie var gået i gang med at
tænde op i grillen i bålhuset. Mens kullene blev varme, afholdt vi den seriøse del af aftenens
sammenkomst samtidig med, at vi spiste af Freddies gode guacomole.
Elise uddelte stor og uforbeholden ros til Bjørnebandens mangeårige og seje indsats mod kæmpebjørnekloen. Hun havde gået fra Holte Station til pavillonen uden at se en eneste bjørneklo! Der er
stadig nogle på nabo Fabians engstykke. Torben har fældet nogle træer, som skulle lette
kreaturernes adgang til engen, men de har ikke været på arealet endnu.
Fugleværnsfonden har fået økonomisk støtte fra nogle fonde til nye plancher i pavillonen. Der vil
også blive etableret en udstilling om spætter i Vaserne i udstillingsmontren. Udstilling og plancher
forventes at blive færdig i løbet af efteråret.
Apropos spætte, så lå der en død sortspætte på jorden ved siden af skraldestativet. Den var
tydeligvis død for nylig, og vi talte om, om Allan kunne bruge den (eller måske skelettet af den) til
spætteudstillingen. I første omgang tog Mette den med hjem til sin fryser.
I løbet af efteråret skal der gennemføres et redekasseprojekt ved Stubbe Sø på Djursland. Der vil i
denne forbindelse efter al sandsynlighed blive nogle kasser til overs, og disse kasser kan hænges op
i Vaserne. Arbejdsgruppen får besked, når vi ved hvilke kasser, det drejer sig om.
Tømrermester Hans Meilstrup har lovet at reparere det rådne gelænder og taget på pavillonen i løbet
af juli måned, hvor han har tid.
Der er nogle kultegninger på indersiden af bålhuset, som meget gerne må blive fjernet.
Nogle synes, at det strækmetal, der er banket på rampen og lidt af gulvet i pavillonen, af æstetiske
årsager bør udskiftes med kyllingenet. Gruppen syntes, at strækmetallet skal blive liggende – i hvert
fald på rampen - da det er mest skridsikkert. Hvis strækmetallet på gulvet løsner sig ad åre vil
gruppen udskifte det med kyllingenet.
Der er opsat en piktogramstolpe ved velkomstskiltet ved pavillonen, men der mangler et piktogram.
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Der er også opsat et velkomstskilt på hjørnet af Vasestien og Furesøstien, men selve skiltene
mangler. Elise taler med Allan om sagen.
Arne og Torben vil genoptage sonderingerne af, hvordan et multlokum kan opsættes ved
pavillonen.
Det blev aftalt, at der afholdes leslåning på engen søndag den 4. juli fra kl. 10.00. Der er to leer og
fire høriver i økobase og skur i Vaserne. Søren Hansen kan desværre ikke deltage i leslåningen, da
han er sygemeldt med dårlig ryg. Torben henter nogle flere leer, når han har fået at vide hvor de
skal hentes.
Og så var grillkullene varmet godt op, og vi ristede vore medbragte kød, som blev spist sammen
med Margits gode brød. Vi sluttede af med Lis’s gode kage, så alle gik mætte og veltilfredse hjem.

Tak for et godt møde - og ha' det godt til vi ses igen.
Referent: Elise Frydensberg
24. juni 2010

Kalender 2010
Leslåning

• Søndag den 4. juli
Møder i Arbejdsgruppen 2010
•

Onsdag den 8. september

•

Torsdag den 2. december
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