Virum, den 9. april, 2016
Referent: Torben Kristensen

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
tirsdag den 5. april, 2016
Til stede: Arne, Bjarne, Christian, Erik C. Erik P., Freddie, Mette, Ole, Peter, Kristian D., og Torben
Afbud: Christina, Jan, Kurt, Leif og Lis
I øvrigt manglede: Henrik, Margit og Michael H.

Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed for at ære Olaf, der døde den 28. marts.
Torben indsamler penge til en bårebuket, og deltager i bisættelsen.
Nyt fra Fuglenes Hus
Fiskeri i Olsens Sø
Kristian informerede om, at efter der er blevet konstateret fiskeri bl.a. fra den nye formidlingsbro, er
der blevet opsat skilte, der forbyder dette. Al fiskeri på Fugleværnsfondens område er forbudt. Evt.
vil der blive opsat flere skilte rundt omkring på informationsstolperne. En vis harmonisering med
piktogrammerne fra Aage W. Jensens fonde skal findes.
Skjulet ved Olsens Sø
Skjulet ved Olsens Sø vil blive hævet, så gulvet ikke længere står under vand. Arbejdet udføres af
Hans Mejlstrup, der også har opført skjulet. Arbejdet er planlagt til at være klart inden indvielsen af
det nye store reservat, som var planlagt til den 11. juni, men som nu er flyttet til den 12. juni.
Jubilæumstur
I anledning af jubilæumsåret afholder Allan en særlig jubi-aftenfugletur tirsdag den 17. maj kl.
21:30. Mødestedet er den store bøg ved enden af Fyrrebakken. Kristian står klar med kaffe, the,
kage og en lille en til gåturen.
Indvielse af det nye reservat
Det nye store reservat indvies lørdag den 12. juni, med deltagelse af bl.a. Rudersdals borgmester og
repræsentanter fra Fugleværnsfonden og øvrige interessenter.
Tidspunktet for dette meddeles senere.
Ved indvielsen håber vi på diverse assistancer fra Vasegruppen, da der er brug for lidt guidning, når
vi går igennem reservatet.
Fællestræf i Sølsted Mose
Lørdag den 18. juni er der fællestræf for alle frivillige i Fugleværnsfonden, i reservatet ved Sølsted
Mose. Det vil være muligt at få kørselsgodtgørelse til dette arrangement, og vi anbefaler ligesom de
foregående år også, at der arrangeres samkørsel i arbejdsgrupperne.
Dagen inden er der officiel indvielse af reservatet, og alle er velkomne til at være tilstede. Ønsker
man dette sørger man selv for overnatning m.m. til om lørdagen. Mere info følger.
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Mere jubilæum – udstilling med Johannes Larsen
I forbindelse med jubilæet afholdes der en vandreudstilling af kunstneren Johannes Larsen, der er
kendt for sine mange fuglebilleder samt andre af Danmarks bedste fugletegnere og -malere. Der er
fernisering i Kerteminde den 10. juni. På denne dag er der også reception i anledning af
Fugleværnsfondens 50 års jubilæum og alle frivillige bliver inviteret. Invitation kommer. Senere
flyttes udstillingen til Sophienholm, hvor den åbner den 10. september.
Jubilæumsbog
I anledning af jubilæet udgives der en jubilæumsbog, som udkommer den 10. juni. Det igangsatte
arbejde med salg og distribution er godt i gang, men sekretariatet modtager gerne fortsat tips om
mulige salgssteder. Bogen koster 195,- kr., men man kan forudbestille den til 175,- kr.
Peter nævnte bogudsalget i Botanisk Have.
Foldere i kasserne ved Pavillonen
Kristian havde ved sit besøg på dagen for mødet, konstateret at der ikke var så mange foldere i
kasserne.
Torben følger op.
Nye indsamlingskanaler for Fugleværnsfonden
Kristian meddelte, at der arbejdes på, at der på Fugleværnsfondens reservater vil blive opsat skilte,
hvor de besøgende bliver opfordret til at donere penge via SMS, MobilePay og Swipp.
Nyt ”overvågningskorps”
Et nyt tiltag med mulighed for digital registrering af observationer blev diskuteret i gruppen. Dette
indbefatter søgning efter flere frivillige.
Øvrige eksisterende registreringsmuligheder inkl. ”udfordringer” blev også diskuteret. Herunder
afgrænsninger af optællingsområder.
Peter kontakter Søren Ring for nærmere afklaring.
Afbrænding af rigkær
Der er foretaget afbrænding på bredden af Olsens Sø over for den nye formidlingsbro. Mere
information vil følge direkte fra Marie-Louise.
Høslet
Der afholdes som tidligere aftalt og bekræftet høslet den 25. juni kl. 10:00.
Gennemføres i samarbejde med Kogræsserlauget. Det blev konkluderet, at Vasegruppen råder over
tilstrækkeligt med leer og river.
Der indkøbes dog et par ekstra presenninger.
Bjarne har kontakt til kogræsserne og er i øvrigt tovholder for dagen.
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Siden sidst
Siden sidst er der bl.a. sket følgende:
- Oprydning i forbindelse med byggeri af det nye redskabsskur
- Opsætning af redekasser
- Oprydning i forbindelse med skader forårsaget af vejrliget med bl.a. knækkede grene.

Minkfangst
Mette kunne fortælle, at den ene fælde gruppen råder over har stået flere forskellige steder. Dog
uden at der er blevet fanget mink. Ved Holte Roklub er der blevet fanget i alt 4 mink, så der er mink
i området.
Fælden er nedtaget p.g.a. minkens yngletid, men idriftsættes igen til efteråret.
Fugleobservationer
Peter kunne informere om forårets informationer, der alle er indtastet i DOF-basen.
Kommende arbejdsopgaver
Liste med nye opgaver omkring pavillonen/naturbasen blev gennemgået og diskuteret. Visse
opgaver må meget gerne være klare inden indvielsen af det nye område den 12. juni. Konklusionen
blev:
Taget/dækslet på den gamle brønd udskiftes af Ole og Arne.
Etablering af ventilationshuller i brænderummene i skuret, fjernelse af knækkede grene m.m. på
høengen, og opsætning af net over toiletdøren. Materialer findes allerede i skuret: Freddie
Bagpladerne til plancherne overfladebehandles af Erik. Må meget gerne foretages inden de nye
plancher opsættes.
Kørestolsrampen er knækket. Torben indhenter tilbud på udskiftning, fra lokal tømrer, og sender til
Kristian.
Generel forårsklargøring af pavillon/naturbase, toilet og bålhus udføres på arbejdsdagen søndag den
22. maj. Til brug på dagen skaffer Ole luftkompressor til rengøring af gulv. Evt. afhentning af
kompressor koordineres med Torben.
Der skal opsættes nye plancher, når disse er klar. Koordineres med Allan. Tidspunkt findes senere,
når vi ved, hvornår plancherne er færdige.
Færdigindretning af skuret (ophængning af de sidste værktøjer) udføres på arbejdsdagen den 22.
maj.
Græsslåning henover sommeren udføres indtil videre af Torben. Kristian og Torben arbejder på en
løsning med græsslåningsmaskine. Der er ok fra Kristian til at købe – efterfølgende vil vi se, om vi
kan få en fond til at betale.
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Eventuelt
Vasegruppen har modtaget en invitation til deltagelse i et formøde vedrørende Folkemødet i
Rudersdal 2016. Selve folkemødet afholdes lørdag den 3. september. Folkemødet er et samlingssted
for samtlige klubber og foreninger i Rudersdal Kommune. Man kan bl.a. fremvise/promovere sine
aktiviteter.
Fra Vasegruppen delager Erik P. og Torben.
Næste arbejdsmøde
Næste arbejdsmøde er sommermødet, der afholdes den 8. juni kl. 18:00 i pavillonen/naturbasen.
Traditionen tro nyder vi en sommeraften med en god kombination af arbejde og grillmad. Torben
udsender inden mødet nærmere info, og om hvem der medbringer hvad.

Kalenderen:
17.05.2016 21:30:

Aftenfugletur

22.05.2016 09:00

Arbejdsdag

08.06.2016 18:00

Arbejdsgruppemøde

10.06.2016

Jubilæumsbogen udkommer

10.06.2016

Åbning/fernisering/reception Johannes Larsen

12.06.2016

Indvielse af det nye reservat i Vaserne

17.06.2016

Indvielse af Sølsted Mose

18.06.2016

Fællestræf i Sølsted Mose

25.06.2016 10:00

Høslet
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