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Fugleværnsfonden, den 27. juni 2012 

Referent: Elise Frydensberg               

Referat	  af	  møde	  i	  Arbejdsgruppen	  Gundsømagle	  Sø	  
tirsdag	  den	  19.	  juni	  2012	  

	  
	  
Til	  stede:	  Alex,	  Astrid,	  Bent,	  Britta,	  Henrik,	  Inge	  Britt,	  Ivan,	  John,	  Jørgen,	  Kirsten,	  Lisbeth,	  Per,	  Stig,	  
Søren,	  Tommy	  samt	  Elise	  Frydensberg	  fra	  sekretariatet	  (FVF).	  
	  
Afbud:	  Jens,	  Leif,	  Mary	  Ann,	  Per,	  Peter,	  
	  
I	  øvrigt	  manglede:	  Hans	  
	  

	  
Vi	  mødtes	  i	  et	  meget	  heldigt	  vejr	  omkring	  picnicbordene	  ved	  Vesttårnet,	  og	  mens	  John	  fik	  gang	  i	  
grillerne	  gennemgik	  vi	  dagsordenen	  for	  mødet.	  
	  
Møde	  med	  Roskilde	  Kommune	  
Jørgen	  refererede	  fra	  et	  møde	  med	  Roskilde	  Kommune,	  som	  han	  havde	  deltaget	  i	  sammen	  med	  
Elise	  og	  Martin	  Strange	  fredag	  den	  8.	  juni	  2012.	  Baggrunden	  for	  mødet	  var	  den	  meget	  lave	  
vandstand,	  der	  havde	  været	  i	  foråret,	  og	  som	  tørlagde	  mange	  ynglefugles	  reder.	  	  
På	  mødet	  blev	  aftalt	  en	  besigtigelse	  af	  Hove	  Å’s	  udløb	  fra	  søen.	  John	  og	  Ivan	  gør	  FVF’s	  båd	  
sødygtig,	  så	  kommunens	  folk	  kan	  bruge	  både	  denne	  båd	  og	  Jørgens	  båd	  til	  besigtigelsen.	  
	  
Flere	  piktogrammer?	  
Det	  stigende	  besøgstal	  har	  resulteret	  i,	  at	  flere	  overtræder	  almindelige	  ordensregler,	  når	  de	  
besøger	  Gundsømagle	  Sø.	  Nogle	  i	  gruppen	  syntes	  derfor,	  at	  der	  skal	  opsættes	  flere	  piktogrammer	  
på	  stolperne	  i	  reservatet.	  På	  den	  anden	  side	  må	  det	  heller	  ikke	  ligne	  en	  skilteskov,	  hvor	  man	  ikke	  
føler	  sig	  velkommen.	  John	  foreslog	  et	  lille	  skilt	  ved	  indgangen	  til	  reservatet	  med	  alle	  forbuddene	  
nedskrevet,	  efter	  samme	  princip	  som	  man	  bruger	  i	  statsskovene.	  Det	  endte	  med,	  at	  vi	  i	  første	  
omgang	  afventer	  og	  ser,	  om	  problemet	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  aktuelt.	  
	  
Høslet	  
Der	  afholdes	  høslet-‐dag	  søndag	  den	  1.	  juli	  kl.	  9.00.	  Stig	  aftaler	  med	  Marie-‐Louise	  vedrørende	  leer	  
og	  høriver.	  Otte	  af	  de	  tilstedeværende	  meldte	  sig	  som	  deltagere	  i	  høslettet,	  og	  alle	  opfordres	  
meget	  til	  at	  møde	  frem.	  John	  kan	  ikke	  deltage	  i	  selve	  høslettet,	  men	  han	  vil	  som	  vanligt	  stå	  for	  
bespisning	  fra	  grillen.	  Kirsten	  medbringer	  en	  sang.	  
	  
Guidet	  tur	  for	  nye	  medlemmer	  
DOF	  Københavns	  formand,	  Bo	  Kayser,	  havde	  sendt	  en	  mail	  ud	  til	  alle	  gruppens	  medlemmer	  
vedrørende	  en	  guidet	  tur	  for	  nye	  medlemmer	  af	  afdelingen	  i	  København.	  Både	  Ivan	  og	  John	  havde	  
svaret,	  at	  de	  var	  positive	  over	  for	  at	  arrangere	  en	  sådan	  tur,	  men	  de	  skal	  have	  besked	  en	  uges	  tid	  i	  
forvejen.	  
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Møde	  med	  DOF	  København	  
DOFs	  formand,	  Egon	  Østergaard,	  mødes	  med	  DOF	  København	  torsdag	  den	  13.	  september.	  
Arbejdsgruppen	  er	  meget	  velkommen	  til	  at	  være	  med	  til	  dette	  møde.	  De	  kunne	  blandt	  andet	  
fortælle	  noget	  om,	  hvad	  der	  sker	  ved	  Gundsømagle	  Sø,	  og	  samtidig	  høre	  om	  Egons	  arbejde	  som	  
formand	  for	  DOF.	  
	  
Askens	  visnesyge	  
Jørgen	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  flere	  af	  de	  store,	  flotte	  asketræer	  er	  blevet	  angrebet	  af	  askens	  
visnesyge	  og	  vil	  derfor	  gå	  ud.	  Træerne	  er	  omkring	  150	  år	  gamle,	  så	  det	  er	  meget	  ærgerligt.	  	  
	  
Aftenture	  om	  fuglestemmer	  
Allan	  har	  spurgt,	  om	  gruppen	  er	  interesseret	  i,	  at	  han	  afholder	  nogle	  aftenture	  om	  fuglestemmer	  
til	  næste	  forår.	  Dette	  var	  der	  almen	  positiv	  stemning	  for.	  
	  
John	  kunne	  fortælle,	  at	  der	  indtil	  nu	  er	  observeret	  139	  forskellige	  fuglearter	  i	  2012.	  Heraf	  var	  tre	  
sjældne,	  nemlig	  vendehals,	  aftenfalk	  og	  alpesejler.	  Der	  har	  i	  en	  lang	  periode	  været	  mindst	  to	  og	  
måske	  tre	  paukende	  rørdrum.	  
	  
	  
Kommende	  arbejdsopgaver:	  
	  

• Høslet	  søndag	  den	  1.	  juli	  

• Bænken	  ved	  Gåseengen	  skal	  udskiftes	  

• Et	  gelænderbrædt	  er	  knækket	  på	  gangbroen	  

• Britta	  har	  doneret	  en	  reol	  til	  skuret.	  Den	  skal	  samles.	  

• Nogle	  steder,	  bl.a.	  ved	  én	  af	  bænkene,	  er	  kyllingetråden	  på	  gangbroen	  løs.	  Den	  skal	  sættes	  fast.	  

• Tre	  medlemmer	  af	  arbejdsgruppen	  mangler	  en	  nøgle	  til	  skuret.	  John	  får	  dem	  lavet.	  

• Markvejen	  ned	  til	  Vesttårnet	  er	  langhåret.	  Jørgen	  sørger	  for,	  at	  den	  bliver	  slået	  og	  sender	  

regningen	  til	  Elise.	  

	  
	  
Næste	  møde	  er	  onsdag	  den	  5.	  september	  kl.	  19.00	  i	  VUC-‐Roskilde,	  Læderstræde	  4,	  4000	  Roskilde.	  
	  
Tak	  for	  et	  godt	  møde.	  Jeg	  ønsker	  Jer	  alle	  en	  rigtig	  god	  sommer.	  

	  
Mange	  hilsener	  fra	  
Elise	  
	  
	   	  


