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Fugleværnsfonden, den 18. juni 2013 

Referent:  Hanne Havemose               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

tirsdag den 4. juni 2013 
 

 

Til stede: Alex, Bent, Hans, Henrik, Inge Britt, Ivan, Jens, John, Jørgen (kom senere), Kirsten, Stig, 

Tommy, Ulla, Vibeke, Erik, Elise Frydensberg (EF) og Hanne Havemose (HH) fra sekretariet  i 

Fugleværnsfonden (FVF) 

 

Afbud: Britta, Lisbeth, Mary Ann, Per, Peter, Sten 

 

I øvrigt manglede: Leif, Søren 

 

Vi mødtes ved Vesttårnet, hvor der blev grillet og guffet af alskens medbragte lækkerier. 
 
Præsentation af ’ny’ medarbejder:  
Elise havde taget Hanne med, som er ansat som sekretariatsmedarbejder pr. 1. juni 2012.  
Hanne arbejder primært på sekretariatet i København og varetager diverse opgaver, også for 
arbejdsgrupperne, som fx udsendelse af foldere og referater samt redigering/udarbejdelse af tekst til 
web, PR for ture og meget mere. Udover præsentation af Hanne, fortalte arbejdsgruppen også om 
deres forskellige indsatser i reservatet. 
 
Floratjek 
Elise uddelte Danmarks Naturfredningsforenings floratjekhæfte, som introducerer en ny, let måde at 
bestemme planter på. Der kan også hentes yderligere råd og vejledning på DN’s hjemmeside samt 
tilhørende registreringsark på: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=22006 
Evt. spørgsmål til floraregistreringen kan stilles til Søren fra sekretariatet og bestilling af flere hæfter 
sker hos Hanne (hanne.havemose@dof.dk). 

 
Pressemeddelelser 
Den 30. maj afholdt Allan en offentlig nattergaletur med deltagelse af omkring 60 personer. Turen var 
en udfordring både mht. parkering og med så mange mennesker på den smalle gangbro. 
Konklusionen blev at fortsætte annonceringen, men at tilkalde assistance, især på de meget 
populære nattergaleture. Alex, Ivan, Bent og John tilbød at hjælpe ved sådanne overbookede 
arrangementer, også gerne med kort varsel. 
 
Jubilæum 
Bent har lavet et smukt jubilæumskrift over sine 20 år med arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø.  
Kirsten har redigeret og Elise sørget for distribution. Det modtog stor ros fra arbejdsgruppen, som 
hver fik et eksemplar med hjem. 
På grund af så mange andre spændende aktiviteter i gruppen, blev det desuden besluttet at udsætte 
fejringen til gruppens 25 års jubilæum! 
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Høslet 
Der afholdes høslet-dag søndag den 16. juni kl. 9.00. Stig bestiller manglende leer og høriver. Otte 
af de tilstedeværende meldte sig som deltagere i høslettet, og alle opfordres meget til at møde 
frem. John sørger for bespisning fra grillen og sender besked over mailen. 
Efter endt høslet, afhenter Torben Kristensen (kontaktperson fra arbejdsgruppen i Vaserne) leer og 
river hos John Andersen imellem den 17. – 29. juni, nærmere tidspunkt aftales indbyrdes. 
 
Storkeplejeprojekt 
Jørgen redegjorde for storkeplejeprojektet, hvortil der endnu ikke foretages tællinger, før projektet 
er godkendt. Han sender besked, så snart han har fået svar. 
 
Siden sidst er følgende aktiviteter blevet gennemført: 

 Alex har ophængt ’videoovervågnings’-skilt ved Østtårnet (for at undgå dumpning af skrald) 

 løvrive/trærive er nu placeret permanent i skuret  

 Ivan har fjernet nælder langs gangbro øst 
 

Kommende arbejdsopgaver (til og med september) 

 Høslet søndag den 16. juni. 

 Inge Britt og Mary Ann har indtil nu gjort rent i tårnene. Men blandt andet pga. Østtårnets 
dårlige tilstand efterlyses et par ekstra hænder. Hertil har Vibeke og Lisbeth meldt sig. 

 Østtårnets vinduesplader er mælkede og skal skiftes. Stig er tovholder (bestiller og skærer 
ud). 

 Hanne udarbejder et midlertidigt skilt for at undgå opgravning af den fredede majgøgeurt  

 Rør langs gangbro slås. 
 

 
Eventuelt samarbejde med SCR Ungdom 
Undervejs på mødet fik arbejdsgruppen besøg af Kristina, som er praktikkoordinator i SCR Ungdom 
og Maja, som er gartner samme sted.  SCR Ungdom er en skole beliggende i Gundsølille for unge 
mellem 18 – 25 år, der ikke kan tage en normal ungdomsuddannelse af den ene eller anden årsag. 
Formålet på skolen er blandt andet at afdække arbejdsydeevnen hos disse unge, og de efterlyser 
derfor opgaver i lokalmiljøet. Kristina og SCR Ungdom har allerede et godt samarbejde med Jørgen 
Skov Larsen og de ønskede at forhøre sig om muligheden for at indlede et samarbejde med 
Fugleværnsfonden og arbejdsgruppen omkring naturpleje i reservatet.  
 
Da eventuelle arbejdsopgaver skal matches med de enkelte elevers funktionsniveau og anden 
skolegang vil de meget gerne koordinere i god tid. Det blev derfor aftalt at arbejdsgruppen sender 
konkrete forslag til arbejdsopgaver til Elise inden 1. juli. Herefter laver Elise en liste, som enten 
sendes til Kristina eller der afventes til næste arbejdsgruppemøde i september.  
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Ture ved Gundsømagle Sø i 2013 
Arbejdsgruppen vil forsøge at fortsætte med at afholde ture den første lørdag i måneden hele 
2013. Det andet halvårs bemanding af turene glemte vi at få fastlagt, men datoer og tidspunkter er 
følgende:  
 
Lørdag den 6. juli, kl. 9.00 
Lørdag den 3. august, kl. 9.00 
Lørdag den 7. september, kl. 9.00 
Lørdag den 5. oktober, kl. 9.00 
Lørdag den 2. november, kl. 10.00 
Lørdag den 7. december, kl. 10.00 
 
I må meget gerne melde tilbage til hanne.havemose@dof.dk, hvilke dage I kan deltage. 
 
Husk alle er velkomne til at være med! 
Hanne udsender fortsat pressemeddelelser og anden annoncering i forbindelse med turene. 
 
Kommende arbejdsgruppemøder 2013 
 

 Mandag den 16. september, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 Onsdag den 11. december, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 
Tak for et godt møde og en spændende tur rundt i jeres smukke reservat  
 
Mange hilsener fra Hanne 
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