Referent: Emilie Nicoline Schmidt

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne
Onsdag den 13. juni 2018
Til stede: Arne, Erik C., Mette, Niels, Freddie, Peter, Leif, Keith, Ole, Torben, Erik P. og Emilie (sekretariatet)
Afbud: Christian, Christina

Humøret var højt, solen skinnede og der var lagt kul på grillen til arbejdsgruppemøde i Vaserne.

Siden sidst…
Vi startede mødet med en kort præsentationsrunde. Velkommen til Keith, der er ny i gruppen, men
velbevandret i Vaserne.
Fra Fuglenes Hus:
 Indvielse af fondens naturreservat nummer 22., Svartingedal på Bornholm, fandt sted i april. Et
besøg kan anbefales. I kan finde mere om naturreservatet på fondens hjemmeside.
 Der afholdes fællestræf ved Bøjden Nor for alle Frivillige i Fugleværnsfonden den 25. august.
Invitation med nærmere information følger.
I Vaserne:
 Rudersdal Kommune graver mindre grøft ved det nye fotoskjul for at hindre adgang til bredkanten,
der forstyrrer fuglene foran skjulet. Grøften etableres i sensommeren.
 Der blev afholdt Byg dit eget insekthotel workshop i Vaserne søndag den 3. juni. Der var stort
fremmøde, og insekthotellerne var en god platform for videreformidling af naturreservatets
flyvende insektædere.
 P-pladsen ved Fyrrelunden er p.t. spærret af sten. Kommunen er kontaktet herom.
Fra arbejdsgruppen:
Der er afholdt én arbejdsdag siden sidste møde, samt opgaver ad hoc:
 Opfyldning af brænde ved bålhus
 Klargøring af multtoilet
 Udretning af nettet ved pavillonen
 Klargøring af skjul og plancher
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 Græsset slået ved Naturrummet
 Skraber til fotoskjulet indkøbt
Ny tovholder
Efter mange gode år ønsker Torben at videregive posten som tovperson til en anden.
Torben fortsætter som en del af arbejdsgruppen. Leif melder sig som tovholderperson. Tak for det .
Der forslås en toårig rotationsordning for tovholderposten mellem arbejdsgruppens medlemmer.
Det årlige høslæt lørdag den 30. juni kl. 10.00
Mette står igen i år for årets høslæt. Arne har slebet leerne, så de er skarpe og klar til brug.
Umiddelbart meldte 4-5 af de fremmødte, at de deltager. Medbring selv madpakke og drikkevarer.
ENBS kontakter kommunen om afhentning af slættet.
Peter spørger ind til effekten af slættet, der synes at lade vente på sig.
Umiddelbart slås slættet tidligt, og det kan med fordel rykkes til det tidlige efterår når blomsterplanterne
har smidt deres frø. Desuden bør det løv fra de omkringstående træer, der lander på engen i efteråret
fjernes. ENBS kigger nærmere på engen.
Slåning af græsset ved naturrummet
Leif har meldt sig til at stå for slåningen i år.
Folkemøde i Rudersdal Kommune i september
Leif fortæller, at FVF var repræsenteret i 2016, men at det ikke umiddelbart var en god formidlingsplatform
for fonden, og begrænset med besøgene. Gruppen og sekretariatet er enige i beslutningen om ikke at
deltage.
Vaserne på Facebook
Mette administrerer Facebookgruppen Vaserne Naturområde, der under opfordring fra A. V. Jensens
Fonde nu dækker hele Vaserne. Del gerne jeres billeder herinde, og opfordr gerne naturfotografer i
området til det samme. Videreformidling af siden gennem mindre opslag i naturreservatet eller ved
fugleturene i området kan overvejes.
Fremtidige opgaver
 Løbende bekæmpelse af bjørneklo
 Høslæt på høslætsengen
 Skjulet ved fugleskjulsfolden bør sikres for adgang for får og geder. Der påsættes fjederlukker på
den yderste dør, og eventuelt en mindre låge der hindrer dyrenes adgang på boardwalken op til
skjulet
 Fotoskjulet males sort indvendigt
 Plancher udskiftes/hænges op. Planchen ”Velkommen til Vaserne” skiftes ved naturrummet. To
mindre plancher hænges op ved fotoskjulet, ved indgang eller på sidevægge så de genreflekterer.
 Planchepladerne ved naturrummet pudses op. Erik C. melder sig til dette
 De knækkede grene ved høslætsengen skal skæres ned og efterlades udenfor det areal, hvor der
tages slæt
 Beskæring af grene ved formidlingsponton
 Generel rydning af stier og nedfaldne grene
 Multtoilet. ENBS bestiller tømning af multtoilettet
 Opsætning af fuglekasser. Gerne flere redekasser til hvinand nær fotoskjulet
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DATOER TIL KALENDEREN
Kommende arbejdsdage
Dato
30. juni (lørdag)
15. sep. (lørdag)

Tidspunkt
Kl. 10
Kl. 10

Høslæt
Arbejdsdag

6. okt. (lørdag)

Kl. 10

Arbejdsdag

11. nov. (søndag)

Kl. 10

Arbejdsdag

12. dec (onsdag)

Kl. 19-21

Arbejdsgruppemøde

Kommentar
Mette sender mail herom
I skjulets tegn.
Overskudsplancher hænges op.
Niels sørger for maling og pensler.
Ole og Arne udtænker løsning og køber
materialer til fårelåge.
Husk miljøvenlige materialer 
Grenbeskæring på eng, formidlingsponton
m.m. Plancher hænges op.
Fuglekasser - opsætning og rensning.
Diverse vedligeholdelse.
Juleknas –ENBS booker lokale

Ture i Vaserne
Der er ingen planlagte ture i Vaserne sensommer og efterår. Efter gruppens ønske vil fremtidige ture
fremover fremgå i referatet.
Evt.
Intet under evt.
Grill
Vi afsluttede mødet med grill, snak og hygge. Undskyld de kolde kul. De supplerende blev som sådan nogle
bør, rigtig godt varme lige som de sidste pølser kom på.

Tak for et godt møde.
Vi ses til høslæt!
Lune grillhilsner fra Emilie
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