Virum den 14. december, 2015
Referent: Torben Kristensen

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Tirsdag den 8. december, 2015
Til stede: Arne, Bjarne, Christian, Erik P., Freddie, Leif, Mette, Olaf, Ole, Kristian ( sekretariatet) og
Torben
Afbud: Christina, Erik C. og Peter C.
I øvrigt manglede: Henrik, Jan, Kurt, Lis, Margit, Michael,

Siden sidst – nyt fra sekretariatet
Vi kunne byde hinanden velkommen til vores sidste arbejdsmøde i 2015.
Kristian informerede om følgende:
2016 er jubilæumsår for FVF (50 år). I den anledning
-

udgives en bog. Prisen bliver DKK 195,00. Bogen sælges igennem lokale handlende.
Arbejdsgruppens medlemmer skal hver især komme med input til en liste med potentielle
handlende, der kunne tænkes at ville være med i salget. Input sendes snarest til Mette, der
samler, koordinerer og sender videre til sekretariatet. Arbejdsgruppens medlemmer skal
altså ikke i første omgang nødvendigvis tage kontakt til potentielle handlende, men blot
udarbejde en ”bruttoliste”, der skal bruges på et senere tidspunkt af arbejdsgruppen til at
tage kontakt til butikkerne med forespørgsel om salg. Bogen udkommer 10.06.2016.

-

vil der være en vandreudstilling med fugletegninger og -malerier, som i løbet af
jubilæumsåret skal vises tre steder i Danmark: Kerteminde, Vendsyssel og til sidst på
Sophienholm i Kgs. Lyngby.

-

fællestræf for alle Fugleværnsfondens frivillige, som afholdes 18.06.2016 i vores reservat i
Sølsted Mose. Dagen inden (17.06.2016) vil der være officiel indvielse af
naturgenopretningen i Sølsted Mose, og efter frokost vil alle, herunder FVF’s frivillige, være
velkomne. Sekretariatet udsender selvfølgelig mere om arrangementet i 2016.

-

Allan G.N. er ved at lægge sidste hånd på en folder med ture i 2016. Herunder
jubilæumsture. FVF har modtaget DKK 136.000,00 til folderen og til turene i 2016.

-

Kristian kunne desuden afsløre, at der arbejdes på at få konstrueret og bygget et nyt ’deluxe’ fugleskjul til opsætning i Tryggelev Nor eller Gulstav Mose. Skjulet gør det muligt at
observere fugle i højde med vandoverfladen og tæt på via tonede ruder. Den dynamiske
konstruktion er endnu ikke helt på plads, da der overvejes forskellige løsninger.
Konstruktionen bliver ikke, som den der er anvendt ved skjulet i Olsens Sø.
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-

Kristian kunne også fortælle om igangværende overvejelser og planer for at lave et
byreservat sammen med Københavns Kommune. Det arbejdes der videre på.

-

Endelig kunne Kristian fortælle, at der er blevet bestilt to nye bord-bænkesæt til Vaserne til
erstatning for de gamle og udtjente bænkesæt (disse gamle bænkesæt var
arbejdsgruppens første projekt, og Arne var far til dem).

Høslæt
Dato for årets høslæt blev fastsat til 25.06.2016 kl. 10:00. Bjarne er tovholder for dagen. Vaserne
råder over 6 leer og 6 river, hvilket gruppen mente var tilstrækkeligt. Nærmere info rundsendes i
god tid.

Byggerier i Vaserne
Kristian kunne fortælle, at færdiggørelsen af det nye fugleskjul lader vente på sig. Vandstanden
varierer mere end forventet. Døre og vinduer er nedtaget (oplagt i det nye redskabsskur), og
skjulet er sikret, så det ikke kan benyttes.
Torben kunne fortælle, at det nye redskabsskur er færdigt og delvis ibrugtaget. Det meste værktøj
er flyttet fra Øko-basen og ophængt på indkøbte bøjler. Brændet er endnu ikke flyttet tilbage i
skuret, da det først skal kløves. Forventes gjort ved de førstkommende arbejdsdage i januar.
De overskydende længder af Kalmar-brædder er fint stablet og overdækket bag ved skuret. De kan
evt. anvendes ved kommende renoveringsopgaver som f.eks. taget på den gamle brønd, og evt.
som beklædning på dørene på fugleskjulet.
Mink
Mette kunne give en kort status på minkfangsten, sammen med en mail sendt fra Christina, der
havde meldt afbud.
Fælden har været opsat flere steder, men desværre helt uden resultat. Måske er der ikke mink??
Perioderne for opsætning af fælderne er 15. februar – 15. april og 15. august – 15. oktober.
Gruppen genoptager arbejdet med opsætning og pasning af fælden til foråret.

Fugletællinger
Mette kunne på vegne af Peter fortælle, at ynglefugletællingerne for 2015 er helt
færdigbehandlede og indsendt. Peter fortsætter i 2016.
Arne kunne fortælle, at vintertællingerne i Furesøen er i fuld gang. I den forbindelse efterlyses
flere deltagere. Henvendelse sker til Arne på tlf.: 2866 1466.
Kristian kunne i denne forbindelse supplere med information om, at der pt. løber et
projekt/kampagne for at få flere frivillige fugletællere ud i reservaterne. Kristian henviste til
tidligere mail udsendt fra sekretariatet.
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To-do-liste
Torben rundsender en opdateret to-do-liste i begyndelsen af 2016 i forbindelse med de
kommende arbejdsdage.
Arbejdsgruppemøder
Der er aftalt følgende datoer for arbejdsgruppemøder:
-

Tirsdag 5. april, 2016 kl. 19:00. Sted meddeles senere
Onsdag 8. juni, 2016 kl. 18:00 i Pavillonen

Arbejdsdage
Vi aftalte følgende arbejdsdage. Alle dage starter vi kl. 09:00. Torben udsender i god tid, hvad der
skal udføres, og hvilke værktøjer m.m. der skal medbringes. Der blev opfordret til fortsat at bruge
Doodle-værktøjet ved planlægningen.
-

Lørdag 9. januar, 2016
Søndag 17. januar, 2016
Lørdag 30. januar, 2016
Søndag 28. februar, 2016
Lørdag 12. marts, 2016

Aftenens møde blev afsluttet med den populære julequiz.
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