
Referat fra arbejdsgruppemøde – Gundsømagle Sø den 16. september 2015 

Der var det dårligste fremmøde i mands minde.  Der var 12 afbud. 

Tilstede var: Boye, Hans Peter, Jens, Sten, Stig og Henrik samt Kristian fra sekretariatet.  

Referent: Henrik 

 

Siden sidst: 

Der har været høslæt den 21. juni, og det gik godt. Det var dog uden hæs, så græsset blev slæbt væk. 

Der er talt orkidéer. 

Der er blevet lavet små reparationer på tårnene og malet lidt. 

Der er blevet ordnet graffiti, som er blevet malet over. 

Der er anlagt en ny gangbro til Østtårnet. Vi tager senere stilling til om den skal males. 

Der er modtaget et tilbud på renovering af Østtårnet, som endnu ikke er sendt til sekretariatet. 

 

Bemanding på ture i 2015/2016: 

3/10: Boye og Henrik (kl. 9) 

7/11: Tommy og Hans Peter (kl. 10) 

5/12: Jens og Peter Bo (kl. 10) 

2/1: Jens og Peter Bo (kl. 10) 

6/2: Sten og Henrik (kl. 10) 

5/3: Hans Peter og Tommy (kl. 10) 

2/4: Sten og Henrik (kl. 9) 

7/5: Jens og Peter Bo (kl. 9) 

4/6: Boye og Henrik (kl. 9) 

Turenes varighed er ca. 3 timer 

Nu var der jo ikke så mange tilstede, så hvis du har lyst til at stå for/være med på en af turene, så sig bare 

til. 

 

 

 

 



Kommende opgaver og arbejdsdage: 

Opgaver: 

1. Slåning af stien langs gåseengen 

2. Genbrug af knækkede pæle med Fugleværnsfondens piktogram 

3. Kapning af grene i ”skov-udsigten” neden for trappen til Østtårnet 

4. Småreparationer af hønsenet og det lidt større ”gitter” ved gangbroen til Østtårnet 

5. Gå gangbroer igennem for at fjerne de værste siv-barrierer 

6. Fjerne bjørneklo 

7. Udskiftning af enkelte træstykker i tårne og på gangbroer, mens vi venter på, at vi kan lave en 

større renovering i 2016 (hvis vi kan få tilskud hertil fra en fond) 

Eventuelt: 

- Vi vil gerne have flere besøgende i reservatet – både til de arrangerede ture – og generelt. Derfor 

opsætter arbejdsgruppen opslag på lokale offentlige steder (bibliotek, lokalbrugsen mv.). 

Sekretariatet vil til næste år sørge for, at turistkontoret i Roskilde og campingpladsen i Vedelev 

modtager reservatfoldere og turfoldere, så turisterne (i hvert fald de, der kan dansk) også kan få 

kendskab til reservatet og turene. 

- Fugleværnsfonden har næste år 50 års jubilæum. Kristian orienterede om de aktiviteter, der vil 

finde sted i forbindelse med jubilæet. Der laves artikler til DOF’s udgivelser i forbindelse med 

jubilæet og vores eget ”Nyt fra Fugleværnsfonden” bliver en jubilæumsudgave. Derudover forsøger 

sekretariatet at lave et fællestræf for alle frivillige i Sølsted Mose til juni 2016. Der laves en 

vandreudstilling med fugletegninger, som skal rundt på forskellige museer i Danmark og endelig 

udgives en jubilæumsbog, som skal sælges fra DOF’s Naturbutik, samt af lokale forhandlere i 

nærområderne til reservaterne. Det sidstnævnte har vi brug for de frivillige i arbejdsgrupperne til at 

hjælpe os med, da der skal udpeges forhandlere (og skabes kontakt til dem) om salg af bogen. Det 

sender sekretariatet breve pr. e-mail ud til alle frivillige om inden længe. 

- Marie-Louise har indhentet et tilbud på slåning af tagrør i den yderste del af Gåseengen mod 

Østtårnet, da NERV ikke er helt tilfreds med dette område. Men tilbuddet var lidt dyrt, så hvis 

andre har forslag til, hvem der kan gøre det billigt, hører sekretariatet det gerne. Ellers indhenter 

Marie-Louise endnu et tilbud for at kunne sammenligne. 

- Til høslet blev høet smidt ind i underskoven mod marken. Det vil vi forsøge at gøre anderledes 

fremover. Sekretariatet arbejder på alternative løsninger og vil gerne kontakte Roskilde Kommune 

om afhentning et par måneder før næste høslet (når der er vedtaget en dato for høslettet). 

- Der blev snakket om, hvordan vi annoncerer turene ved Gundsømagle Sø. Sekretariatet sender en 

lille tekst til lokalpressen i god tid inden afholdelsen, og der indtastes også i Kultunaut (en digital 

eventkalender). Hvorvidt de vælger at bringe dette, ved vi ikke, så arbejdsgruppen må meget gerne 

melde tilbage til sekretariatet, hvis der ikke er skrevet noget om turene, så vi evt. kan ændre på 

dette. Sekretariatet vil også se på, om vi kan annoncere turene bedre end det sker nu. 

- Der trænger flere steder til at blive udskiftet plancher og formidlingstavler. Sekretariatet vil 

gennemgå, hvad der skal gøres ved førstkommende lejlighed. Arbejdsgruppen må gerne komme 

med input hertil. 

- Der har ikke været så mange deltagere til arbejdsdage og til høslet, og de mest aktive i 

arbejdsgruppen håber på, at flere vil være med til at bidrage. Man behøver ikke overanstrenge sig, 

man må gerne bage en kage, lave fugleregistreringer (til DOFbasen) eller andre relevante ting, som 

også bidrager til opgaverne i reservatet. 



Næste arbejdsdag er: 

Lørdag den 31. oktober kl. 10. Mødested er p-pladsen ved Østtårnet. 

Hvis der er noget, der skal ordnes ud over det, som står i kommende opgaver, så skriv til mig. Jeg sender en 

reminder ud, når vi nærmer os.  

 

 

Næste arbejdsgruppemøde er: 

Torsdag den 3. december 2015, kl. 19 på VUC Roskilde, Læderstræde 4, 4000 Roskilde. 

Punkter vi snakkede om til mødet var: 

Tage de forskellige arbejdsopgaver op til diskussion. Kan grupperne stadig overkomme de opgaver, de har 

påtaget sig? 

Skal vi have flere faste arbejdsdage, som vi så fastlægger på mødet? Skal vi ligefrem have en årsplan, så vi 

er klar på, hvad der i hvert fald skal ordnes på de enkelte arbejdsdage? 

 

Referatet er udarbejdet på grundlag af Kristian og Henriks noter fra mødet. 

 

Henrik 


