Fugleværnsfonden, den 3. december 2013
Referent: Elise Frydensberg

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
tirsdag den 3. december 2013
Til stede: Arne, Christian, Freddie, Henrik, Leif, Margit, Mette, Olaf, Peter C., Torben samt Elise
Frydensberg fra sekretariatet (FVF).
Afbud: Erik, Kirsten, Lis, Michael, Ole.
I øvrigt manglede: Jan, Jesper, Peter.

Vi mødtes i administrationscentret ved Birkerød Bibliotek. Mange var mødt op til dette
tirsdagsjulemøde, og det store mødebord blev hurtigt fyldt med lækre julegodter.
Fangst af mink
Som aftalt på sidste møde var naturvejleder ved Naturstyrelsen Østsjælland, Stephan Springborg,
inviteret med til første del af mødet for at fortælle om bekæmpelse af mink i Mølleåsystemet.
Stephan fortalte om de forskellige typer af fælder og deres placering samt tilsyn og organisering i
forbindelse med bekæmpelsen. Oven på denne grundige gennemgang af projektet erklærede flere
i gruppen (Arne, Christian, Freddie, Jan, Mette, Ole, Peter), at de kunne være interesseret i at være
med til at bekæmpe mink på Fugleværnsfondens arealer. Mette indkalder til et afklarende møde
via en Doodle på mailen.
Peters optællingsture
Peter fortalte om sine optællingsture, hvor han havde iagttaget rigtig mange andefugle i Store
Kalv: pibeand, knarand, krikand og mange andre. Peter sender en mail til Margit og Leif med
tidspunkter for optællinger. Christian opfordrede til at optællingerne koordineres med Atlas 3.
Elise fremsender navne på de kvadratansvarlige for Vaserne.
Siden sidst er der afholdt arbejdsdag den 27. oktober Her gennemførte en håndfuld flittige
mennesker en masse forskellige arbejdsopgaver – flot gået!
Tilbage er følgende opgaver:

1. Fældning af 3 - 4 stammer ved det nye toilet
2. Udlægning af muldjord omkring toilettet, så der kan gro græs (for at undgå opsprøjt)
3. Fældning træer i henhold til rydningsplan (Henrik og Torben har vist træer ud)
Torben havde fremsendt et forslag om tre rydningsdage:
Lørdag den 4. januar kl.8.00
Søndag den 26. januar kl. 8.00
Lørdag den 22. februar kl.8.00
Alle opfordres til at møde op. Der er brug for alle hænder – også selvom man ikke har en
motorsav.
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Årets hjernevrider
Og så var vi nået frem til årets julequiz, udarbejdet af Ellen Hansen, som er frivillig i FVF’s
sekretariat. Quizzen var i år ualmindelig svær, så 6 rigtige var det højeste bud. Mette, Arne, Torben
og Leif fik nogle små gaver, og resten af flokken fik hver en fuglepin som trøstpræmie.
Og så var det tid til at gå hver til sit. Tak for et godt møde og tak for et godt år. Jeg ønsker jer alle
en god jul og et godt nytår.

Næste møde i arbejdsgruppen er onsdag den 4. juni kl. 18.00 ved pavillonen

Mange hilsener
Elise

Krikand af Allan Gudio Nielsen
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