
Referat fra møde i arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 
torsdag den 25. marts 2010 

 
 
Tilstede: Alex S., Britta O. J., Erik H., Hans Peter J., Henrik C., Ivan O., Jan D., John A., Kirsten P., Leif B., 
Per R., Per S., Stig D. O., Søren F. S., Tommy N. samt Elise Frydensberg. 
 
Afbud: Bent B., Jørgen S. L, Peter B.  
 
Desuden manglede: Arne L., Flemming B. 
 
 
Vi mødtes I Fjordcenter Jyllinge (der tidligere hed Fjordmuseet i Jyllinge) – og Elise startede med 
at byde Per S. velkommen i arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen har i løbet af vinteren udført et imponerende stort arbejde med at rydde el og især 
pil i rørskoven. Den hårde frost bevirkede, at søen frøs til, og dermed kunne man komme ud til 
steder, der ellers er svært tilgængelige. Så under Johns ihærdige ledelse var store pilekrat nedlagt, 
og nye udsigter over søen var blevet skabt. På i alt ni arbejdsdage havde gruppen været i sving 
med dette arbejde, og det er rigtig godt gået! 
 
Arne har besluttet at stoppe i arbejdsgruppen, men vil gerne have status som ”hvilende medlem”, 
så han kan følge lidt med i, hvad der sker. Han havde sendt nogle optegnelser til Elise over de 
forskellige mål, som vinduerne i tårnene har, og Stig overtog disse papirer. 
 
Arne har i mange år haft jobbet som arbejdsgruppens kasserer, og der skulle derfor vælges en ny 
til dette job. Alex meldte sig og blev dermed valgt. 
 
Der har været lidt ”kuglepens-graffiti” i Vesttårnet, hvor der er skrevet forskelligt med kuglepen på 
bordet. Notesbogen var skrevet fuld, og Elise havde derfor fjernet den. Vi drøftede, om vi fortsat 
skulle have disse notesbøger, eller om tiden er løbet fra dem. Indholdet i bøgerne er sjældent 
seriøst, og det er mest af børn, der bruger dem til at tegne i. Der var enighed i gruppen om at 
afskaffe bøgerne i begge tårne. Kirsten ville sørge for, at kuglepennene også fjernes, og hun og 
Britta ville forsøge at fjerne diverse graffiti i Vesttårnet. 
 
John havde den 3. marts deltaget i et mini-seminar for kontaktpersoner i Fugleværnsfondens 
arbejdsgrupper. 20 deltagere fra hele landet var mødt op og havde udvekslet erfaringer om bl.a. 
organisering af arbejdet i grupperne. John berettede lidt fra seminaret, og dette afstedkom en snak 
om, hvordan arbejdet i Gundsømagle Sø–gruppen skulle organiseres.  
 
Der var enighed om, at det fungerer godt i den nuværende form, hvor John indkalder 
arbejdsgruppen efter behov, og der var ikke tilslutning til faste arbejdsdage. De fire undergrupper, 
der slår hver deres stykke langs gangbroer og stier, og som selv koordinerer deres arbejde, skal 
også bevares. En revideret liste er vedlagt dette referat. 
 
På mini-seminaret havde man også talt om, om det var OK eller ej at melde sig som hvilende 
medlem i en periode. Gruppen syntes, at dette var helt i orden. 



 
Det blev drøftet, om man skulle lave nogle arrangementer, hvor ægtefæller, børn, børnebørn m.v. 
også kunne deltage, men gruppen nåede ikke frem til nogen afklaring på dette, så det tages op på 
næste møde. 
 
 

Kommende arbejdsopgaver, som blev nævnt på mødet: 

 

• De fire undergrupper, der slår langs gangbroer og stier (se vedlagte), slår ”deres” stykke 

første gang i starten af juni. 

• De store sten, der er læsset af i vandkanten ud fra trappen fra P-pladsen i Østrup skal 

spredes ud. John undersøger mulighederne og indkalder. 

• Kirsten og Britta vil forsøge at fjerne graffiti og kuglepensskriblerier på bordet i Vesttårnet. 

• John foreslog, at man laver en snogehøj af de stenbunker, der ligger ved udkanten af 

Lilleskov. 

• Kvasbunker og pilestammer skal fjernes – John indkalder. 

• Kirsten vil gerne passe den lille å og foretage forskelligt naturpleje ved den. 

• Arbejdsdag med klipning af tagrør langs gangbroen i rørskoven, John indkalder 

• Der afholdes høslet i slutningen af juni eller starten af juli. Søren Hansen indkalder. 

 
 
Næste møde i arbejdsgruppen er fastsat til onsdag den 9. juni.  
 
Traditionen tro holdes dette møde udendørs ved picnicbordene ved Vesttårnet. Vi talte om evt. at 
mødes allerede ved 18-tiden og spise sammen og grille nogle pølser el. lign. Dette afklares, når vi 
kommer nærmere til mødetidspunktet, men det vil være hensigtsmæssigt, hvis I prøver at afklare 
det, når I er sammen på arbejdsdagene.  
Under alle omstændigheder lovede Kirsten at tage noget sødt med til næste møde. 
 
Og så var mødet slut. Vi fik også talt om det store tranetræk, der var set henover Gundsømagle 
Sø, om en død mink, om stæren, der var flyttet ind i kasse 43 ved Vesttårnet og mange andre ting.  
 
Tak for et godt møde! 
 
Venlig hilsen 
 
Elise Frydensberg 
Direktør i Fugleværnsfonden 
 
 
 

Kalender næste side… 
 



Kalender 2010                                                     Gundsømagle Sø 
 
 
FORMIDLING OG TURE: 
C = caretakerture 
 

• Lørdag den 3. april kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 17. april kl. 9 - ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 1. maj kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 15. maj kl. 9 - ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 5. juni kl. kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 19. juni kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Søndag den 20. juni kl. 10-12 / Claus Helweg Ovesen 

• Lørdag den 3. juli kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 17. juli kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 7. august kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 21. august kl. 9 – ca. 12 /Alex og Ivan C 

• Lørdag den 4. september kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 18. september kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 2. oktober kl. 9 - ca. 12 / John 
• Lørdag den 16. oktober kl. 9 – ca. 12 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 6. november kl. 10 til ca. 12.30 / John 
• Lørdag den 20. november kl. 10 – ca. 13 / Alex og Ivan C 

• Lørdag den 4. december kl. 10 til ca. 12.30 / John 
• Lørdag den 18. december kl. 10 – ca. 13 / Alex og Ivan C 

 
 

 
ARBEJDSDAG: John indkalder 
 
 
 
MØDER I ARBEJDSGRUPPEN 2010: 
 

• Onsdag 9. juni kl. 19.00 
 

• Tirsdag 21. september kl. 19.00 
 

• Mandag 13. december kl. 19.00 
 
 
 
HØSLET: i slutningen af juni eller begyndelsen af juli måned
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Fordeling af arbejdsopgaver i fuglereservatet ved Gundsømagle Sø. 
 
I reservatet løses en del specielle opgaver allerede af nogle af gruppens medlemmer. Herudover vil 
de fleste af os normalt fjerne affald og se efter, om der er noget unormalt at bemærke, når vi besøger 
reservatet og blandt andet fjerne Bjørneklo.   
 
Dunke af plast er hængt op på kroge under loftet i redskabsrummet for at undgå musegnav. Der er 
samme slags olieblandet benzin i såvel den orange som den grønne 5l dunk. Totakts olie samt 
plastposer, notesbøger og kuglepenne til fugletårnene, arbejdshandsker og lignende er anbragt i en 
20 liters malerspand af metal, mærket ”Museværn” på låget. På indersiden af døren findes en 
fortegnelse over værktøjet i redskabsrummet samt er eksemplar af denne liste. 
 
Opgaver med tilsyn, vedligeholdelse og naturpleje af gangbroer og stisystemer er neden for delt op i 
mindre dele, der hver er mærket med et bogstav. Efter hvert afsnit er angivet de, der har meldt sig til 
arbejdet i det pågældende afsnit og som sammen kommunikerer om løsning af opgaverne. 
 

A 
Sørger for at der er klippet omkring siddestammerne på parkeringspladsen i Østrup og at der 
slås/fjernes brændenælder mm. på begge sider af gangbroen mellem parkeringspladsen og 
Østtårnet.  
Ivan, Peter, Jan 

B 
På trampestien på sydsiden af Gåseengen, der er indrammet af kreaturhegn klippes omkring 
siddestubbene. Endvidere slås de pletter af høj bevoksning, der forekommer på selve 
Gåseengen, med buskrydderen. Det sidste er det navnlig vigtigt at få begyndt på tidligt om foråret. 
Gæssene kan ikke lide steder, hvor en ræv kan skjule sig. 
Peter, Jan, Britta, Per S. 

C 
Fjerner rødder, grene og bevoksning, der besværliggør passage på stien, fra det øverste 
sydvestlige hjørne af Gåseengen og frem til Vesttårnet. Steder, der kan friste til at gå op på 
naboens mark, søges blokeret med kvas og grene. Fjerne træagtig opvækst på østsiden af Vesttårnet. 
Bent, Hans Peter, Henrik, Søren  

 
D 

Slår beplantning på stien fra Vesttårnet og vestover frem til den ny gangbro ud i rørskoven samt 
omkring siddepladser. Inspicerer gangbroen. 
Stig, Tommy 
 

E 
Slåning af tagrør langs gangbroen er en arbejdsopgave for hele gruppen på to fælles arbejdsdage, 
som John indkalder til. Hvert rør bør klippes 2 gange i løbet af en sæson. 
 
Vejen ned til Vesttårnet og trampestien syd for Gåseengen, der er indhegnet med kreaturhegn, slås 
med maskine af Jørgen efter nærmere aftale. 
 
 
Har du lyst til at blive opført som deltager med arbejdet i nogle af ovennævnte etaper så ring til John. 
Ring også til dem, der står ud for den pågældende etape og orienter dem, så I eventuelt kan få en 
snak om, hvad der først skal laves.  
 
Sidst revideret: 25. marts 2010 
 


