
Referat fra Gundsømaglegruppens møde 21. marts 2013. 
 
Til Stede: Henrik, Stig, Hans Peter, Ivan, Britta, Per R., Kirsten, Vibeke, Ulla, Mary-Ann, John og 
Bent. 
 
Da Elise havde meldt afbud p.gr.a. sygdom, var John mødeleder og Bent referent. 
 
Inden mødet begyndte fortalte Britta og Ivan, at de skulle giftes pinselørdag (18/5) kl. 13. 
Vielsen skulle foregå ved Gundsømagle Sø, og de håbede, at mange fra gruppen ville deltage. 
 

1. Hvad er der sket siden sidst ? 
Der var brugt mange kræfter på at fælde pilebuske i rørskoven 

 
2. Storkeplejeprojektet 

Da Jørgen ikke var til stede, nøjedes vi med at konstatere, at projektet indebar nogle 
tællinger 
 

3. RUC-speciale om randzoner 
Hans Peter havde deltaget i mødet, der havde drejet sig om muligheden for at gøre 
strækningen fra Gundsømagle til Salvadparken tilgængelig. 
En sådan tilgængelighed kan skabe forbindelse mellem Gundsømagle Sø og 
Nationalparkprojektet. 
Det var 2 unge studerende, der havde lavet en opgave om  mulighederne. 
 

4. Ture ved Gundsømagle Sø i 2013 – pressemeddelelser 
?????? – er det noget Alex ordner ? – Er der kontakt til Kulturbasen i Roskilde ? (Herfra 
kommer det automatisk i ”Tid og Sted” i Dagbladet og Roskilde Avis.) 
Sidste tur havde der været 10 deltagere 
 

5. Jubilæum 
Se under Høslet. 
 

6. Høslet 
Søndag en 16. juni kl. 08.00. 
Samme dag fejres gruppens 20 års jubilæum – der lægges op til en stilfærdig markering, 
men alle er velkommen til hver på sin måde at bidrage med ideer/indslag/naturalier/??. 
Skal det være den nuværende gruppe, der står for markeringen, eller skal andre 
inviteres/gøres opmærksom på begivenheden ? 
 

7. Fremtidige arbejdsopgaver 
25/3 kl. 10 mødes Per R. og John for at sætte hylder op i arbejdsskuret. 
Vedligeholdelse af Østtårnet ? –  Der var nogen bekymring over tilstanden. 
Til efteråret skal de fældede pil brændes af. 
Net på gangbroen repareres. 
Bræt på gangbroen repareres 



Stierne vedligeholdes: 
P-pladsen til Østtårnet: Ivan 
Gåseengen: Britta, Per S., Peter Bo og Lisbeth 
Rågeskoven til Vesttårnet: Henrik, Hans Peter,  Bent og (Kirsten ?) – husk brændenælderne 
skal slås før Sct. Hans 
Vesttårnet til gangbroen: Tommy og Stig 
Gangbroen i rørskoven: John indkalder til arbejdsdag 
 

8. Eventuelt 
Vibeke havde i anledning af sin fødselsdag medbragt hjemmebagte muffins – uhm ! 
Bent fortalte, at kameraet ved havørnereden nu fungerede igen. 
Ivan og Britta spurgte, om der var stemning for en efterårstur – god ide, som de arbejder 
videre med 
John havde 15. marts ny art for søen: Kongeørn 
 

 
 

Bent Bardtrum 


