Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne
torsdag den 8. december 2011
Deltagere: Aksel, Freddie, Lis, Margit, Olaf, Peter C., Torben, Marie-Louise Olsen (fra sekretariatet)
Afbud: Arne, Christian, Erik, Karl-Erik, Kirsten, Leif, Mette, Ole, Peter S.
Desuden manglede: Jesper

1/ Siden sidst/orientering om udførte arbejder
•
•
•

•

Tagrender på pavillonen er renset.
Pavillonen er fejet.
Høet fra høslettet er kørt væk. Obs: Hvis der er et par stykker fra gruppen, som har tid og
kræfter til at rykke de trekantede ”høstativer” (hæs) diskret til side på høengen (så de ikke
står spredt), vil det være meget fint.
To asketræer er blevet hamlet

2/ Plancher til pavillonen
I starten af efteråret blev der taget tre gamle, afblegede plancher ned fra ydervæggene på
pavillonen. Der blev kort efter bestilt en ny planche (planchen med Danmarkskort og indplacerede
reservater), men den har desværre fejl fra trykkeriet og må sendes tilbage. Pga. få midler kan der
gå lidt tid, før al pladsen på pavillonens ydervægge igen bliver besat med plancher.
3/Slåning og høslet
Høslettet anno 2011 gik rigtig godt. Det blev holdt i samarbejde med græsningslauget og
Danmarks Naturfredningsforening, derfor var vi rigtig mange til at give en tørn. M-L vil arbejde på,
at vi kan gentage succesen i 2012.
3/ Multtoilet
Sekretariatet har søgt Naturstyrelsen om midler til at etablere et multtoilet i Vaserne. Hvis
Naturstyrelsen vælger at afsætte midler til dette, vil multtoilettet blive placeret i passende afstand til
pavillonen. Der er ingen forventning om, at de frivillige går ind i driften af toilettet. Forventningen er
derimod at lave en driftsaftale med Rudersdal Kommune.
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4/ Planlægning af kommende arbejdsdage 2012
•

Fredag 20. januar kl. 09.00: Mødes Torben og Marie-Louise ved pavillonen og drøfter
hvilke træer og buske, der skal tyndes/fældes. Andre interesserede fra arbejdsgruppen er
velkomne til at deltage, det er især aktuelt for ”rydningsgruppen”.

•

Januar- Februar: Torben indkalder gruppen til tynding/fældning.

•

Søndag 15. april kl. 10.00: Forårsrengøring af pavillonen samt slåning af græs rundt om
pavillonen (ok med kratrydder).

•

Mandag 7. maj kl. 17.00: Bjørnebanden starter med at rydde invasive arter især Bjørneklo.
Gyldenris på folden foran pavillonen må også meget gerne fjernes.

•

Juni: Høslet, Marie-Louise finder en dato i slut juni - start juli.

Figur 1. Høslet i Vaserne 2011

5/ Fugletællinger i Vaserne
Peter C. og Erik har haft god gang i overvågningen i 2011. Peter er meget begejstret og opfordrer
alle fra gruppen, som har lyst, til at være med i overvågningen 2012. Optællingerne starter i
slutningen af marts. Peter C. kalder ind når tiden nærmer sig.
Eventuelt
Lis, Kirsten og Torben har været på tur ved Gundsømagle Sø med Ivan Olsen (frivillig i GSM
gruppen). Det var en god tur, som kan anbefales.
……….
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Fugleværnsfonden er kommet på Facebook, så nu kan I ”synes godt om”, og på den måde følge
med i de historier, der bliver slået op der.
Peter C. har fundet vokshatte (en svampegruppe som ofte er kendetegnet ved at vokse på fine
overdrev) på den fold, hvor græsningslaugets kvæg går.
Næste møde
Elise finder en dato i marts/april.

Tak for et godt møde med højt humør og store mængder chokolade :o)
Fugleværnsfonden ønsker jer og jeres familier en rigtig god jul og et godt nytår!
Venlig hilsen referenten,
Marie-Louise Olsen.
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