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Virum, den 14. juni, 2016 

Referent:  Torben Kristensen               

Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 

onsdag den 8. juni, 2016 
 

 

Til stede: Freddie, Christian, Erik P., Mette, Arne, Ole, Bjarne, Leif, Erik C., Kristian og Torben  

 

Afbud: Peter, Margit, Jan, Christina og Lis 

 

I øvrigt manglede: Henrik og Kurt  

Mødet blev afholdt i Pavillonen, der fremadrettet hedder Naturrum Vaserne 

 

Siden sidst i Vaserne 

 

Op til arbejdsdagen, på selve arbejdsdagen og efterfølgende er bl.a. følgende arbejder udført af 

gruppens medlemmer: 

 

- Bagplader til plancherne er behandlet af Erik C. 

- Skuret blevet gjort lidt mere indbrudssikkert af Torben 

- Udluftningshuller i brændedelen af det nye skur er udført af Freddie 

- Afrensning af gulvet i Naturrum Vaserne er klaret af Arne og Ole 
- Bålhuset er rengjort og bragt i nydelig stand af Lis og Torben 

- Banner opsat af Arne 

- Græsset slået af bl.a. Arne og Torben 

- Døde guldsmede i fugleskjulet fjernet af Erik P. 

- Lidt mere indretning/opsætning af værktøjsholdere i skuret er klaret af Torben 

- En trailertur til genbrugspladsen med diverse affald er kørt af Torben 

- Gammelt skilt på vejen ned til Naturrummet nedtaget  

- Jan vil gerne slå græsset omkring Naturrummet henover sommeren. Torben 

koordinerer 

 
 

Jubilæumsforberedelser/Indvielse 12. juni 
 

Kristian kunne melde, at skjulet ikke er helt færdigt. Hans Meilstrup skal bl.a. opsætte et rækværk 

og en bænk inde i selve skjulet. 

 

Torben manglede fortsat de bestilte plancher. Hvis de kommer inden indvielsen bliver det sat op. 

 

Kristian havde 3 foldekasser med, der senere blev opsat af Freddie og Torben. 

 

Torben kunne meddele, at der ville blive en mini-arbejdsdag inden selve indvielsesdagen (det blev 
fredag, hvor Freddie, Erik P. og Torben udførte diverse opgaver). 

 

På selve indvielsesdagen vil Erik P., Lis, Arne og Torben assistere Marie-Louise med bl.a. 

servering af kaffe, kringle og saftevand på høengen. 

 

Kristian fremviste et eksemplar af den nye jubilæumsbog. FLOT, FLOT, og informerede om 

hvorledes distributionen kan/skal foregå. Giv evt. bare kontoret besked om, hvem der kan sælge 



 2 
Virum, den 14. juni, 2016 

Referent:  Torben Kristensen               

bogen. Derefter tager de direkte kontakt til de pågældende salgssteder. Kristian/Hanne modtager 

meget gerne ideer/forslag om mulige andre salgssteder. 

 

Fællestræf Sølsted Mose 
 

Fugleværnsfonden afholder fællestræf for alle frivillige lørdag den 18. juni. 

Fra Vaserne deltager Lis, Margit og Torben, der lægger bil til turen. Der køres fra Holte Station kl. 

06:45. Der er en ledig plads i bilen. Kontakt Torben, hvis du vil med.  

 

Høslet den 25. juni 

 

Man samles ved Naturrummet kl. 10:00, og fortsætter derefter ned til høengen. I skuret findes leer, 

river, slibesten og presenninger. Bjarne er tovholder til dagen, og sørger for kontakt til de øvrige 

interessenter i Vaserne. 
Kristian informerede om at eventuelle udgifter til lidt fortæring, kan blive refunderet af FVF. 

Mette laver opslag på Facebook om arrangementet. 

 

 

Rudersdal Folkemøde 2016 

 

Mulighederne på folkemødet blev diskuteret. Leif er tovholder for projektet, og tager kontakt til 

arrangørerne. Fuglenes Hus bidrager med dækning af deltagergebyret (DKK 500,00) samt brochuer, 

foldere o. lign. 

En oplagt mulighed vil være at sælge den nye jubilæumsbog. Derudover kan der skabes yderligere 

interesse for det nye ”stor-reservat”, samt evt. hverve nye medlemmer af arbejdsgruppen. 
 

Kalenderen 
 

18.06.2016, kl. 06:45 Afgang fra Holte St. til fællestræffet i Sølsted Mose 

25.06.2016, kl. 10:00 Høslet 

03.09.2016, kl. 10:00 Arbejdsdag 

20.11.2016, kl. 10:00 Arbejdsdag  

07.12.2016, kl. 19:00 Julemøde 

 

Der fremsendes yderligere info om møderne. 
 

 

 

Eventuelt 
 

Torben opfordrede til – så snart dette referat foreligger – at man får skrevet datoerne ind i sin 

kalender, og sidenhen melder til og fra til arrangementerne. Og meget gerne ved at bruge 

Doodle’rne. Er der udfordringer med at bruge dette nyttige værktøj, skal Torben nok give hjælp. 

 

 

Kristian kunne desuden meddele, at fremover vil det være Marie-Louise, der fra FVF vil tage hånd 
om Vaserne. Kristian vil fremadrettet have mere fokus på de øvrige reservater. 

Gruppen ser frem til samarbejdet med Marie-Louise, som alle allerede kender godt. 

 

 


