Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne
mandag den 16. marts 2009
Tilstede: Aksel J., Bente K. C., Freddie B. A., Kirsten D., Margit O., Mette A., Olaf S., Ole J., Ove K., Torben
K. samt Elise Frydensberg
Afbud: Arne K-P., Bill A., Christian R., Erik C., Henrik Z., Jens Erik S., Lis V., Mariann T., Peter C., Vagn T.
Desuden manglede: Bente B., Jesper H., Mogens H. C.
______________________________________________________________________________________

Vi mødtes i mødelokale 2 ved siden af Birkerød Bibliotek. Mette havde lovet at vise nogle
af sine gode billeder fra Vaserne, og med Olafs lærred og en lånt computer og projektor
fra Christian lykkedes det til sidst at få det hele til at fungere. Der var rigtig mange fine
billeder - både af landskaber, planter (inkl. bjørneklo!), guldsmede - og arbejdsgruppen i
fuld sving med høeng og rydning. Tak for synet, Mette, vi glæder os til næste fremvisning!
Herefter hørte vi nyt fra de forskellige undergrupper:
Bjørnebanden
- starter indsatsen i den kommende sæson mandag den 30. marts kl. 17, og fortsætter
hver mandag i april og maj kl. 17. Mødested er pavillonen. Vi håber, at det nye
kogræsserlaug sørger for, at der kommer kreaturer ud på kærstykket ved togbanen, så
dyrene kan æde de mange bjørneklo her. Vi vil forsøge at få en del af Fugleværnsfondens
område med ind i indhegningen. Søren F. Hansen kontakter DN vedr. dette.
Rydningsgruppen
- har fjernet nogle træer og buske i vinterens løb. Arne fik aldrig koordineret et tidspunkt,
hvor han og Søren F. Hansen kunne markere de træer, der skal fældes. Hvis det ellers er
praktisk muligt, vil det ske i forbindelse med høslet-dagen i slutningen af juni/starten af juli.
Der skal ikke fældes mere nu, førend vi når hen i november/december.
Fugletællingsgruppen
- skal til at begynde på sæsonens ynglefugletællinger. Elise fortalte, at der i løbet af 2009
bliver udarbejdet et nyt overvågningsprogram for alle Fugleværnsfondens reservater. Det
vil lægge sig tæt op af vejledningerne i Caretakerprojektet, og vi bruger DOF-basen til
indtastning. Der vil også blive udarbejdet individuelle retningslinjer for det enkelte reservat.
Baggrunden for det nye program er, at optællingerne ved nogle af Fugleværnsfondens
reservater ikke fungerer tilfredsstillende, bl.a. har det vist sig, at de oprindelige planer om
at kortlægge ynglefuglene i Vaserne var lidt for ambitiøst. Det nye program tages først i
brug i 2010, og det indledes med et seminar for alle optællerne i Fugleværnsfondens
reservater næste forår.
Pavillonen
Mette havde opmålt gulvet på det udendørsareal, som skal skridsikres med kyllingenet.
Det drejer sig om i alt 45 m2. Der blev aftalt en arbejdsdag søndag den 17. maj kl. 10.
Mette køber kyllingenet og kramper, og man skal medbringe tænger, hammer og knæpude
på dagen.
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Hans Meilstrup har lovet at kigge på taget en dag, når det regner - i håb om at kunne finde
utætheden. Elise giver Hans besked om, at der er indkøbt en stige, så Hans ikke behøver
at medbringe den selv. Stigen er i skuret, og Hans får tilsendt en nøgle.
Arbejdsvognen er flad på det ene hjul, og Ole lovede at få den repareret, hvis han får
tilsendt en nøgle til økobasen.
Olaf har lavet et nyt beslag til brændeskuret. Han nævnte, at der mangler at blive skiftet tre
plancher (2 DOF og 1 FVF) og spurgte til, hvornår de nye piktogramstolper kan opsættes.
Elise kunne fortælle at der ikke var noget nyt fra kommunen vedr. dette, og hun vil tale
med Allan om at få gang i sagen igen.
Fuglekassegruppen
- v. Aksel og Ove har fremstillet seks nye kasser, to til mejser, to til stære og to til broget
fluesnapper. Kasserne er fremstillet efter den vejledning, der findes på DOF’s hjemmeside, og de har fået nummer på og er blevet hængt op. Det bliver spændende at se,
hvordan fuglene tager imod de nye flotte boligtilbud. Ove efterlyste et informationsark om
fuglekasser, som Allan har lovet at udarbejde. Elise tjekker op på sagen.
Og så var vi nået til eventuelt:
Bente K.C. sælger sin kolonihave nær Vaserne, men vil gerne, selvom hun bor på
Østerbro, bevare kontakten til arbejdsgruppen. Hun vil således fortsat godt deltage i
arbejdsdage, men næppe i aftensmøderne. Både gruppen og undertegnede blev glade for
at høre, at Bente også fremover gerne vil tage turen herud og bidrage på arbejdsdagene.
Næste møde afholdes tirsdag den 9. juni ved pavillonen i Vaserne. Nærmere instrukser
følger.
Tak for et godt møde og tak for jeres store hjælp - nyd det dejlige forår, der nu for alvor er
på vej!
Venlig hilsen

Elise Frydensberg
Direktør i Fugleværnsfonden

Kalender næste side…
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Kalender 2009

Vaserne

Formiddagsfugleture med Allan:
Torsdag den 26. marts kl. 10-13
Torsdag den 30. april kl. 10-13

Aftenfuglestemmeture med Allan:
Tirsdag den 5. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 12. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 19. maj kl. 19-21.30
Tirsdag den 26. maj kl. 19-21.30
Onsdag den 3. juni kl. 19-21.30

Arbejdsdag
•

Søndag den 17. maj kl. 10

Bjørnebanden
mødes følgende mandage kl. 17:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30. marts
6. april
13. april
20. april
27. april
4. maj
11. maj
18. maj
25. maj

Møder i Arbejdsgruppen 2009
•

Tirsdag den 9. juni

•

Onsdag den 9. september

•

Torsdag den 10. december
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