Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Vaserne
mandag den 8. december 2008
Tilstede: Aksel J., Arne K-P., Freddie B. A., Henrik Z., Kirsten D., Lis V., Mette A.,Olaf S., Ove
K., Torben K., Elise Frydensberg.
Afbud: Bente K. C., Bill A., Erik C., Jesper H., Mariann T., Mogens H. C., Ole J., Peter C., Vagn
T.
Desuden manglede: Bente B., Christian R., Jens Erik S., Margit O.,
_______________________________________________________________________________
Årets julemøde blev afholdt i mødelokale 2 i Rudersdal Kommunes administrationscenter,
og traditionen tro var der dejligt juleknas og guf på bordet. Der var hurtigt enighed om, at dette
mødelokale er mere hyggeligt end det, vi plejer at være i på Mantziusgården, så Elise prøver at få
reserveret mødelokale 2 til næste års møder.
Vi startede med at høre nyt fra nogle af undergrupperne:
Rydningsgruppen: Den 9. november havde Arne, Mette og Torben afmærket diverse træer, som skal
fældes, med rødt bånd. De havde også nået at fælde ½ birk og en hassel ved pavillonen. Søndagen
efter mødte en del op til fælles arbejdsdag, og fik trods et meget vådt vejr ryddet hele udsigtstrace’et
(fint nyt ord!) fra pavillonen ned mod Olsens Sø. Gruppen har også renset pavillonens tagrender,
som var fulde af blade.
Der skal afmærkes nogle flere træer, og Søren F. Hansen har tilbudt at medvirke til dette og gå en
tur med gruppen en eftermiddag. Arne kontakter Søren og giver resten af rydningsgruppen besked
om dato og tidspunkt.
Redekassegruppen laver snart en plan for opsætning af nye kasser til bl.a. broget fluesnapper. Der er
indkøbt en meget fin stige til gruppen, og Ove tilbød at hente den fra Kælderen i Fuglenes Hus,
hvor den står.
Pavillongruppen: Taget er stadig utæt, selvom Hans har repareret det. Elise har efter mødet bedt
Hans om at besigtige taget i regnvejr, så han kan finde ud af, hvor vandet trænger ind. Nogle i
gruppen mente, at det var fordi tudblikket (endnu et nyt ord!) var anbragt forkert. Den del af gulvet,
som ikke er under tag, er meget glat, og der var enighed om, at det vil være godt at få lagt
kyllingenet på gulvet. Mette tilbød "at definere opgavens omfang". Brændeskuret kan ikke lukkes
ordentligt. Aksel og Olaf vil se på det.
Allan Gudio er ved at planlægge turene i 2009. Det er en stor hjælp for ham, at folk fra
arbejdsgruppen deltager i de faste ture og forskellige arrangementer i Vaserne. De nærmere datoer
for turene følger senere. Hvis nogle har mod på at afholde nogle ture i Vaserne, hjælper han gerne
med annoncering m.v.
Fugleværnsfonden har søgt Rudersdal Kommune om tilladelse til at opsætte nogle piktogramstolper
på udvalgte steder i vores område. Allan Gudio har sammen med en medarbejder fra kommunen
gået området igennem, og på baggrund af dette møde skal Allan udarbejde et notat om sagen.
Fugleværnsfondens bestyrelse har besluttet, at Fugleværnsfondens ejendomme fremover skal drives
efter principperne for økologisk jordbrug. Det har man i praksis gjort i mange år, idet der ikke
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bliver gødsket og sprøjtet på Fugleværnsfondens arealer, men der er en vigtig signalværdi i at kunne
kalde sig økologisk.
Fugleværnsfonden og Caretakerprojektet har besluttet, at alle medlemmer af Fugleværnsfondens
arbejdsgrupper fra nu af registreres som deltagere i Caretakerprojektet. Dette betyder, at man som
medlem af en arbejdsgruppe vil få en række tilbud om fx kurser og årsmøder, men IKKE flere
"pligter" eller arbejdsopgaver. Håbet er, at caretakerne kan lære mere om praktisk naturpleje og
formidling, samtidig med at Fugleværnsfondens reservater kan opnå en styrket overvågning. Flere
fra arbejdsgruppen i Vaserne er allerede aktive i caretakerprojektet, men nu bliver altså alle i
gruppen registreret som deltagere i projektet. Arne fortalte, som en af de nuværende caretakere, at
der er optælling på Furesø og Farum Sø på søndag. Han har efter mødet sendt en mail ud til alle
med oplysninger om tid og sted.
Mette havde deltaget i den stiftende generalforsamling i det nye kogræsserlaug i Vaserne, hvor
Judith Kyst blev valgt som forkvinde for lauget. I første omgang er det kun kommunens areal, der
bliver afgræsset, men på sigt kan også noget af Fugleværnsfondens areal blive inddraget. Der
afholdes et medlemsarrangement søndag den 25. januar kl. 14 med start Furesøbakken 6.
Lauget har 12 - 14 medlemmer, og der er plads til flere. Kontakt Bill Arthy (tlf.nr. 4581 8386, email bill@arthy.dk), hvis du er interesseret i at være med.
Bill havde bedt Elise om at efterlyse folk med faglig ekspertise til at deltage i DN's arbejdsgruppe,
som skal gennemgå de vand- og naturplaner, der næste år offentliggøres af Statens Miljøcentre. Du
kan kontakte Bill, hvis du er interesseret i at være med.
Mette vil gerne vise arbejdsgruppen nogle af alle sine fotos, men mangler hjælp til den tekniske del
af projektet. Ove lovede at hjælpe.
Flere fra gruppen havde været ude på Kastrupgård og set den store fugleudstilling med akvareller
og malerier af Lars Johnsson og anbefalede den varmt. Udstillingen varer til den 30. december i år.
Mette fortalte, at der hænger en lille rød nisse i et træ nede ved hø-engen, og dermed var vi nået til
aftenens højdepunkt: Den Store Julequiz, som også i år var udarbejdet af Ellen Hansen, som er
frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat. Der var stor ros til quiz’en, og efter et spændende opløb
blev kåret tre vindere: Kirsten, Henrik og Arne, som alle havde ni rigtige og derfor fik overrakt hver
deres fine fuglekrus. Bagefter blev uddelt trøstepræmier til alle, så ingen gik tomhændede hjem fra
mødet.
Mange tak for et godt møde og tak for jeres store indsats i Vaserne. Jeg ønsker jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt og fuglerigt nyt år!
Mange hilsener

Elise Frydensberg
Direktør
Kalender næste side…
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Kalender 2009

Vaserne

Allans ture: Datoer følger
Møder i Arbejdsgruppen 2009
•

Mandag den 16. marts

•

Tirsdag den 9. juni

•

Onsdag den 9. september

•

Torsdag den 10. december
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