Virum den 17. september, 2015
Referent: Torben Kristensen

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Tirsdag den 15. september 2015
Til stede: Arne, Bjarne, Erik P., Erik C., Leif, Mette, Olaf, Kristian (fra FVF sekretariatet) og Torben
Afbud: Freddie, Jan, Ole, Peter
I øvrigt manglede: Christian, Christina, Henrik, Lis, Michael

Siden sidst – nyt fra sekretariatet
Vi kunne byde velkommen til et nyt medlem af arbejdsgruppen: Bjarne Lyshede
Kristian informerede om følgende:
2016 er jubilæumsår for FVF. I den anledning udgives en bog, og der arbejdes på en
vandreudstilling, der skal rundt i landet. Bogen søges solgt igennem lokale butikker. Den udgives i
juni 2016, og prisen bliver kr. 195,-.
Fællestræf for alle frivillige i FVF søges afholdt i Sølsted Mose i anledning af jubilæumsåret.
Nærmere information følger, når tiden nærmer sig.
Der blev efterlyst en fremgangsmåde til bestilling af ”Fugleåret 2014”. Efterfølgende har Kristian
meddelt, at der sker via dette link  http://pandion.dof.dk/kort-nyt/bestilling-affugle%C3%A5ret-2014
Fugletællinger
Mette kunne på vegne af Peter fortælle at der er ved at blive lagt sidst hånd på forårets og
sommerens fugletællinger med bl.a. indtastning i DOFbasen.
Arne kunne fortælle, at vintertællingerne i Furesøen er begyndt. I den forbindelse efterlyses flere
deltagere. Henvendelse sker til Arne på tlf.: 2866 1466.
Minkgruppen
Mette kunne fortælle følgende fra gruppen: Den nye minkgruppe er startet med Christina som
tovholder. Den første fælde er sat ved den nye ”skolebro”. Den anden fælde opsættes, så snart
Rudersdal har bevilget pengene. Gruppen er i løbende dialog med Leif Øgaard om arbejdet,
herunder placering af fælder, melding om fangst etc.
Mette kan desuden henvise til et tidligere udsendt referat fra det første møde med Leif Øgaard.
Byggeprojekterne i Vaserne
Kristian gav en status – herunder udfordringer - på de 2 igangværende projekter.
Skolebroen (som nu officielt hedder ”formidlingsbroen”) ser ud til at være færdig. Den er placeret i
Olsens Sø på højre side på vejen ned mod høengen fra Naturrummet (pavillonen). Broen skal
anvendes, som navnet antyder, til skole- og formidlingsbrug.
Fugleskjulet, der er placeret i Olsens Sø i forbindelse med fårefolden, er forsat under opbygning.
Konstruktionen er tænkt som et skjul, der vil gøre det muligt at lave observationer etc. helt ned i
højde med vandoverfladen og helt tæt på fuglene.
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Imidlertid har det vist sig, at vandstanden i søen varierer mere end først antaget, hvorfor gulvet i
perioder har stået under vand. Det er derfor blevet besluttet at holde øje med vandstanden
henover vinteren, og derefter bygge et forhøjet gulv oven på det eksisterende, hvis det viser sig
nødvendigt. Derfor bliver vinduerne og dørene her til efteråret monteret, så de kan køre op og
ned og fastlåses, der hvor det er ønskeligt i forhold til vandstanden.
Erfaringer fra dette projekt vil indgå i fremtidige projekter, der er under overvejelse i FVF.
Torben kunne fortælle at Rudersdal Kommune har givet landzonetilladelse og dispensation til at
rive det gamle redskabsskur ned og erstatte det med et nyt. Dog under betingelse af, at det nye i
væsentlig grad ser ud som det gamle og ikke ændrer områdets karakter. Det er mulighed for at
gøre indsigelse mod projektet fra borgere og andre. Dette skal ske inden for 4 uger, hvorefter
arbejdet kan gå i gang (hvis der altså ikke er indvendinger). Det er tanken, at arbejdsgruppen skal
stå for nedrivning og bortkørsel af det gamle skur. Evt. kan rafterne bruges til brænde i bålhuset.
Fremtidige opgaver
De væsentligste opgaver vi skal tage fat på er:
- Opsætning af redekasser (hvinand)
- Rydning iht. tidligere rydningsplan
- Rydning besluttet ved seneste høslæt
- Gulvet i Naturrummet (pavillonen) skal renses, og måske enkelte reparationer
- Fjerne gammelt skur før nyt kan bygges
- Tag på brønden renoveres
- Male pladerne under plancherne
Næste arbejdsdage
Lørdag den 31. oktober kl. 9.00 - ca. kl. 14.00
Søndag den 22. november kl. 9.00 - ca. kl. 14.00
Af hensyn til byggeriet af det nye redskabsskur, kan det være der vil opstå flere arbejdsdage.
Torben melder ud, når behovet melder sig.
Næste arbejdsmøde
Næste arbejdsmøde, bliver det traditionsrige julemøde, der afholdes:
tirsdag den 8. december, kl. 19:00 – 21:00 i Administrationscentret, Mødelokale 2, Stationsvej 36,
3460 Birkerød.
Kristian har lovet at føre traditionen videre med en lille rask quiz, og ydmyge præmier.
Alle bedes medbringe knas og julehumør.
Eventuelt
Mette opfordrede flere til at komme med indlæg m.m. til vores fælles Facebook-gruppe
På gruppens vegne
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