Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne
onsdag den 8. september 2010

Til stede: Aksel J., Kirsten D., Leif M. H., Margit O., Mette A., Olaf S., Ole J., Peter C., og Elise Fydensberg.
Afbud: Christian R., Erik C., Freddie B. A., Lis V., Mogens H. C., Torben C.
Desuden manglede: Arne K-P., Jens Erik S., Jesper H.

Vi mødtes i mødelokale 1 i administrationscentret i Birkerød, og Elise startede med at byde
velkommen til Leif, som var til sit første møde i arbejdsgruppen.
Siden sidst var der foretaget høslet en sveddryppende varm dag på engstykket i starten af juli. Det
kan være svært for mange at møde op på dette tidspunkt på grund af ferie, og vi talte om, at
Bjørnebanden (som nærmest har nedlagt sig selv i lutter succes med bekæmpelse af bjørneklo)
næste år kunne slå med le nogle aftener på engstykket. Mette vil tænke over en omorganisering. Det
er også vigtigt, at ændringer af floraen i hø-området bliver registreret – måske noget for Christian og
Peter?
Tømrermester Hans Meilstrup har lagt nyt tagpap på pavillonen og repareret gelænderet. Desuden er
en del planker i pavillonens gulv blevet udskiftet på grund af råd. Hans M. anbefaler kraftigt, at rillerne
i gulvet bliver renset to gange om året, så der kan komme luft omkring brædderne. Derved mindskes
risikoen for råd væsentligt. Det kan imidlertid være svært at rense rillerne dér, hvor der er lagt
kyllingenet som skridsikring på gulvet, og Ole foreslog at bruge trykluft til rensningen, hvilket Hans
efterfølgende har sagt var en god metode.
Elise orienterede om, at der er ved at blive udarbejdet en ny vejledning i overvågning i
Fugleværnsfondens reservater. Vejledningen vil blive sendt til alle i arbejdsgruppen, og der vil blive
arrangeret et seminar i marts måned, hvor overvågningen vil blive introduceret. Peter foreslog, at Bo
Kayser også får vejledningen tilsendt, og Elise kontakter ham.
Allan Gudio har foreslået, at der i nogle reservater opsættes en såkaldt hoch-sitz op ad et træ. Den
består af en stige med en slags stol øverst, hvorfra man i 3 meters højde kan sidde i skjul og iagttage,
hvad der sker rundt omkring. Tingesten bruges af jægere på bukkejagt, men den kan også anvendes
som en ”dvæleplads” for ornitologer. Gruppen syntes, at det var en god ide, og på den kommende
arbejdsdag vil de tilstedeværende forsøge at finde en god placering.
Flere havde med begejstring læst artiklen om insekthoteller i sidste nummer af Fugle og Natur, og
der var stemning for at undersøge muligheden for at etablere et sådant hotel i Vaserne.
Både udstillingsmontren og udhængsskabet i pavillonen trænger til en udskiftning, og forskellige
muligheder blev drøftet og besluttet – se under opgaver på arbejdsdagen.
Til sidst uddelte Elise diverse nye foldere og andre publikationer, herunder nogle hvervefoldere, som
hun opfordrede gruppen til at bruge flittigt.
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Der blev fastsat en arbejdsdag med følgende indhold:

Arbejdsopgaver til arbejdsdag søndag den 26. september kl. 10.00:
•
•
•
•
•
•

•
•

Rensning af gulvriller. Ole lejer generator og trykluftspuster.
Slåning af høje urter rundt om pavillonen. Torben medbringer buskrydder.
Bortfjernelse af hø fra engen
Olaf opsætter plade med blød masonit eller lign. på bagvæggen i montren.
Margit og Kirsten sætter noget nyt op i montren.
Mette printer fotografier fra høslet og sender til Elise, som sørger for at plasticlaminere dem.
Desuden plasticlamineres artiklen om arbejdsgruppen fra sidste nummer af Nyt fra
Fugleværnsfonden og hele molevitten hænges op i udhængsskabet til højre for montren.
Ole og Torben ordner taget på brændeskuret.
Der kigges efter et passende sted til at opsætte hoch-sitz.

…….. nogle af opgaverne udføres evt. inden arbejdsdagen.

Kommende projekter og ideer:
•
•
•
•
•

Nye plancher og spætteudstilling (Allan Gudio)
Udskiftning af toiletskur med multlokum (Arne & Torben)
Opsætning af hoch-sitz
Opførelse af insekthotel
Drøftelse af evt. faste arbejdsdage på december-mødet

Næste møde:
•

Torsdag den 2. december i Administrationscentret lokale 1.

Tak for et godt møde - og god arbejdslyst!
Mange hilsener fra Elise
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