Fugleværnsfonden, den 10. december 2014
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Onsdag den 3. december 2014
Til stede: Christian, Erik, Henrik, Leif, Margit, Mette, Olaf, Ole, Torben samt Elise Frydensberg fra
sekretariatet (FVF)
Afbud: Arne, Freddie, Peter
I øvrigt manglede: Jan, Lis, Michael

Vi mødtes i mødelokalet i administrationscenteret i Birkerød omkring et bord, der var spækket
med juleknas og godter.
Elise indledte mødet med nyheden om, at tidspunktet nu er kommet til, at hun går på pension fra
midt i maj måned. Den endelige fratrædelsesdato er dog endnu ikke fastlagt. Elise har været ansat
i Fugleværnsfonden i 23 år, så det er efter lang og tro tjeneste, at hun stopper i ansættelsen.
Herefter gik vi over til:
Siden sidst
Mette fortalte, at gederne har gjort et godt stykke arbejde i år: De spiser gyldenris, elleskud og
tagrør. Vi håber at få gedeafgræsning i næste sæson også.
Gruppen har holdt en arbejdsdag, hvor der blev ryddet op omkring pavillonen, og træværket i
pavillonen fik påsmurt linolie.
Nye publikumsfaciliteter





Kommunen har repareret broen over Bistruprenden, og der er flere steder kommet grus på
stierne
Aage V. Jensen Naturfond har opsat nye piktogramstolper og nogle midlertidige plancher
Aage V. Jensen Naturfond har indsendt ansøgning om dispensation til at opføre et nyt
fugletårn (samme sted som det nuværende tårn ligger), et skjul og en formidlingsbro ved
Olsens Sø
Arbejdsgruppen efterlyste kommunens politik mht. rydning omkring de mindre søer i
Vaserne

Redekasser og hvinandekasser
Arne har en del træ til redekasser, og han har desuden adgang til et værksted. Flere vil gerne være
med til at lave redekasser, men det har knebet med at finde en dato. På mødet blev lørdag den 31.
januar fastsat. Mette kontakter Arne og sørger for at sende en reminder ud.
Optællinger af ynglefugle 2015
Peter er lige indtil april måned nødt til at bruge sine kræfter på skoleopgaver, så nogle andre må
tage over. Der var en vis usikkerhed om, hvilke krav der stilles til disse optællinger. Elise vil bede
Søren Ring om at skrive et lille notat om det, så det bliver helt klart, hvad der skal indtastes i DOF-
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basen etc. Vedhæftet referatet er desuden uddrag af Fugleværnsfondens overvågningsvejledning,
både generelt og vedrørende Vaserne. Elise vil også bede Søren om at afholde et lille møde i
slutningen af februar for interesserede optællere.
Rydninger
Torben og Marie-Louise har vist de træer ud, der skal ryddes. Torben sender en doodle ud til
fastlæggelse af dato(er). Valget bliver mellem 10. og 11. januar, 7. og 8. februar samt 28. februar
og 1. marts.
Arbejdsdag:
Der skal afholdes en arbejdsdag i marts måned. Torben indkalder.
… og så var vi nået til eventuelt, hvor arbejdsgruppen blev udsat for den fantastiske julequiz,
udarbejdet af Ellen Hansen, der er frivillig i Fugleværnsfondens sekretariat. Quizzen var som
sædvanlig svær, men det hjalp lidt på resultaterne, hvis man havde læst det seneste nummer af
Fugle og Natur. Det endte med, at Christian, Leif og Mette blev de glade vindere.
Tak for jeres fantastiske måde at være på igennem efterhånden mange år. Jeg håber, at I har
mulighed for at komme og sige pænt farvel, når jeg stopper. I vil høre nærmere om dette. I første
omgang ønsker jeg jer alle en rigtig god jul og et godt nytår.
De allerbedste hilsener
Elise
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