Referat af møde i arbejdsgruppen Vaserne mandag d. 14. juni 2011
kl. 18.00 ved pavillonen
Deltagere: Christian, Erik, Freddie, Kirsten, Leif, Mette, Olaf, Ole, Peter C., Peter S., Margit, Karl-Erik og
Marie-Louise O.
Desuden manglede: Aksel, Arne, Jens, Jesper, Lis, Mogens og Torben
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Marie-Louise (M-L) informerede om den nye hegning der er lavet for at får kan græsse
”overdrevsknolden”. Fårene er endnu ikke kommet ud, men kommunen og M-L arbejder på sagen.
Med hensyn til vedligeholdelse af hegnet så har M-L lavet en skriftlig aftale med kommunen om,
hvem gør hvad.
Søndag den 26. juni afholdes den årlige høslet-dag i Vaserne. I år deltager både Fugleværnsfonden
og Græsningslauget (Danmarks Naturfredningsforening) i arbejdsdagen. Vi håber, at mange vil
bakke op om arrangementet. Hvis vi ikke bliver færdige den 26. juni så har en lille gruppe, herunder
Peter C., meldt sig under høslet fanerne den 3. juli. Hvis høslettet er færdigt, så kan man evt. bruge
den 3. juli på at bekæmpe bjørneklo.
M-L har købt nogle flere rødgran rafter til at hænge høet i hæs, rafterne har Naturstyrelsen lavet.
Freddie har meldt sig som den der ”samler” rafterne.
Siden sidst er der slået rundt om pavillonen det ser rigtig godt ud, tak til Torben. Der er også samlet
grene, sten m.m. på høslet-engen. Der er indkøb en trillebør som skal samles, det klarer vi den 26.
juni. Dagbogskassen er delvist taget ned, pladen den hang på mangler dog stadigvæk at komme
væk.
Bjørnebanden har ikke været så meget i gang som de forrige år. Det skyldes til dels, at man har haft
succes med bekæmpelsen. Alligevel skal der fortsat holdes skarpt øje med de invasive arter især
bjørneklo. Gruppen vil sørge for at skærmkappe blomsterne.
Toiletkummen mangler at blive fjernet og skuret at blive konverteret til et redskabsskur, der findes
en dag i den nærmeste fremtid, hvor det vil ske jf. Arne. Taget på skuret mangler fortsat at blive
renoveret jf. Arne og Ole.
Erik og Peter er i fuld gang med fugletællingerne. De opfordrer alle til at deltage. Peter C. synes, det
er rigtig sjovt, og arbejdet giver nogle gode naturoplevelser.
Flere fra gruppen mener, at der er basis for flere naturvejleder ture blandt andet også om
morgenen/formiddagen. M-L vil videregive denne melding.
Kommende arbejdsopgaver:
-

Pladen hvor dagbog kassen hang pilles ned.
Toiletkumme fjernes.
Toiletskuret konverteres til redskabsskur og der monteres en plade der, hvor der har været
vindue.
Bjørneklo forhindres i at blomster og graves evt. op.

-

Taget på skuret renoveres

Tak for en god aften under åben himmel og med dejlig grillmad.

Mange hilsner
Marie-Louise Olsen
Naturforvalter i Fugleværnsfonden

Datoer opsummeres
Ture: ingen
Gruppemøde:
Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Arbejdsdage:
Høslet søndag d. 26. juni kl. 10.00,
Høslet søndag d. 3. juli kl. 10.00. (Måske bekæmpes bjørneklo)
Arbejdsaften onsdag den 14. september kl. 18.00

