Referat af møde i arbejdsgruppen Vaserne
mandag den 14. marts 2011 kl. 19.00
i Administrationscenteret
Deltagere: Arne, Christian, Erik, Freddie, Kirsten, Leif, Mette, Olaf, Ole, Peter C.,
Peter S., samt Elise F. og Marie-Louise O.
Afbud: Aksel, Margit, Mogens, Torben, Karl-Erik, Lis
Desuden manglede: Jens, Jesper

•

Elise orienterede om, at der siden sidst er ansat to nye medarbejdere i
Fugleværnsfondens administration, nemlig Iben Hove Sørensen og Marie-Louise
Olsen. Marie-Louise er Skov- og Landskabsingeniør. Iben er biolog og vikarierer
for Allan fra 1. april til 1. november 2011.
Gruppen orienterede om, at der som følge af den hårde vinter ikke er udført
nogen arbejder på arealerne. De rydninger, som skal ske ved Olsens Sø, er
heller ikke udført endnu.

•

Der er opsat en fin lille ny udstilling i montren i pavillonen. Udstillingen handler
om de tre spættearter, der findes i Vaserne, og det er Allan og Iben, der har sat
den op.

•

De medlemmer af arbejdsgruppen, som ikke er tilmeldt det elektroniske FVF
nyhedsbrev, må meget gerne tilmelde sig med e-mailadresse via FVF’s
hjemmeside. Administrationen håber, at I vil læse nyhedsbrevet, når I
modtager det.

•

Der er arbejdsgrupper, som har efterspurgt, hvilke juridiske regler der gælder,
hvis besøgende kommer til skade på vores arealer. Elise kunne berolige med, at
FVF har en ansvarsforsikring, som dækker, hvis uheldet er ude.

•

Peter C. og Erik har meldt sig som optællere i Vaserne. De vil herved arbejde
med det nye overvågningsprogram. I den forbindelse er der en konkret
kommentar til det overvågningskort, der er lavet ved Vaserne. Umiddelbart er
afgrænsningen på kortet ulogisk, og gruppen vil gerne have en forklaring på,
hvorfor det ikke er ”hele” Vaserne, der skal tælles. Elise og Marie-Louise følger
op på det spørgsmål og vender tilbage med et svar.
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•

1. udkast til overvågningsprogram for Fugleværnsfondens reservater blev delt
ud ved mødet. Efter overvågningsseminaret den 26.-27. marts vil
overvågningsprogrammet blive sendt ud til grupperne.

•

Gruppen syntes, at det vil være interessant at følge med den udvikling, der
sker på høsletarealet i relation til floraen. Peter C. vil undersøge, om ”Flora
Danica” har nogle lister, der viser udviklingen i historisk tid.

•

Leif er blevet medlem i DN’s kogræsserlaug. Leif spørger, om han skal
undersøge, om kogræsserlauget kan bruge det hø, som gruppen slår. Det
syntes gruppen var en rigtig god idé.

•

Hølauget mangler mandkraft. Måske kan nogle fra Bjørnebanden hjælpe til, nu
da bjørneklo-bekæmpelsen ikke er så omfattende som før. For at hele høengen
kan blive slået, og materialet fjernet, vurderes det, at der skal afsættes to hele
arbejdsdage.

•

Gruppen holder forårsarbejdsdag søndag d. 17. april kl. 10.00. Mødested
pavillonen. Opgaverne er blandt andet:
-‐
-‐
-‐
-‐

Dagbogs kassen ved pavillonen pilles ned (Ole).
Brænde flækkes og lægges til rådighed ved bålhytten.
” Toiletkumme” fjernes (Arne og Ole).
Toiletskuret konverteres til redskabsskur og der monteres en plade der, hvor
der har været vindue (Arne og Ole).

•

Gruppen mangler en god flækøkse og nogle jernriver. Det køber gruppen ind
(Arne og Peter S.)

•

Bjørnebanden holder arbejdsdag mandag den 2. maj, der kommer mail rundt
fra Mette.

•

Der tages høslet søndag den 26. juni (Marie-Louise deltager) og søndag den
3. juli - begge dage startes kl. 10.00.

Tak for et godt møde, med alle jer engagerede mennesker, som brænder for at gøre
en forskel.

Mange hilsner
Marie-Louise Olsen
Skov- og Landskabsingeniør i Fugleværnsfonden
Kalender næste side…
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Kalender 2011

Vaserne

Aftenfuglestemmeture med Iben Hove Sørensen:
(Onsdag den 27. april kl. 8.00-14.00 ’Grågæssene’ specielt for seniorer)
Onsdag den 27. april kl. 19-21.30
Onsdag den 11. maj kl. 19-21.30
Onsdag den 18. maj kl. 19-21.30
Onsdag den 25. maj kl. 19-21.30
Onsdag den 1. juni kl. 19.00-21.30
Onsdag den 8. juni kl. 19.00-21.30

Arbejdsdage

•

Forårsarbejdsdag søndag d. 17. april kl.10.00

•

Bjørnebande-arbejdsdag mandag d. 2. maj (aften)

Høslet

•

Høslet søndag d. 26. juni kl. 10.00

•

Høslet søndag d. 3. juli kl. 10.00

Møder i Arbejdsgruppen 2011
•

Tirsdag den 14. juni

•

Onsdag den 14. september

•

Torsdag den 8. december
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