Fugleværnsfonden, den 18. juni 2013
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
torsdag den 6. juni 2013
Til stede: Arne, Erik, Henrik, Kirsten, Leif, Lis, Margit, Mette, Olaf, Ole, Peter, Torben samt Elise
Frydensberg fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Christian, Freddie.
I øvrigt manglede: Jesper, Michael, Peter.

Vi mødtes i det dejligste sommervejr ved pavillonen, og mens grillkullene blev varme, holdt vi
møde omkring de to borde/bænkesæt.
Multtoilettet kan snart indvies
Det meget omtalte multtoilet har været længe undervejs, men nu skulle det komme på plads. I
løbet af de to næste uger graves hullet, og derefter sættes huset på plads den sidste uge af juni.
Toilettet står således klar den 30. juni, hvilket er samme dag, der er høslet og bioblitz (herom
senere). Gruppen fandt, at toilettet bør indvies med manér, så Mette medbringer saks og rødt
bånd og en wc-rulle!
Årets høslet
Høslettet, der arrangeres sammen med Danmarks Naturfredningsforening, finder sted søndag den
30. juni, kl. 10.00 – 14.00. Elise opfordrede kraftigt alle til at møde op. Torben hjælper med at
hente nogle leer, og Erik sætter to opslag (medbragt af Elise) op i pavillonen samt et andet
velegnet sted.
Premiere på Bioblitz
Samme dag som høslettet afholdes et såkaldt Bioblitz, hvor biodiversiteten i Vaserne bliver
kortlagt. Arrangementet er for både børn og voksne, og det varer fra kl. 10.00 – ca. 17.00, så man
kan godt nå at være med til både høslet og bioblitz. Læs mere om det på Fugleværnsfondens
hjemmeside: www.fugleværnsfonden.dk under naturplejekalenderen og guidede ture.
Stort fremmøde på fuglestemmeturene
Takket være bedre annoncering har der været rigtig mange deltagere på Allans fuglestemmeture i
Vaserne. På seneste tur var der således 60 mennesker. Det er lidt af en udfordring for én guide at
gennemføre. Ole vil gerne hjælpe med at guide næste år; andre ’hjælpe-guider’ er også meget
velkomne.
Fuglekassedag i 2014
Allan vil gerne afholde et arrangement en dag i det tidlige forår 2014, hvor folk (og
arbejdsgruppen) bygger fuglekasser. Arne har noget træ, der kan bruges. Han kontakter Allan med
henblik på at lave en plan for opskæring i løbet af vinteren.
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Bjørneklo
Der er observeret nogle bjørneklo i et område øst for Vasestien. Mette kigger på det og retter
henvendelse til kommunen om at fjerne dem. De står (vistnok) ikke på Fugleværnsfondens
område.
Pavillonen trænger til en kærlig hånd
Pavillonen kunne nogle steder godt trænge til en form for maling. Erik tester et linolieprodukt.
Så var grillen klar til brug, og vi fik stillet vores sult og havde en hyggelig aften.
Tak for et godt møde og rigtig god sommer!

________________________________________________________________________________
Til kalenderen:
Søndag den 30. juni

kl. 10.00 – ca. 17.00

Naturblitz Vaserne/Bioblitz

Søndag den 30. juni

kl. 10.00

Høslet

Onsdag den 4. september kl. 19.00 – 21.30

Planlægningsmøde

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 – 21.30

Planlægningsmøde
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