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Referat af møde i Arbejdsgruppen ved Gundsømagle Sø 
mandag den 26. marts 2012 

 
 
Deltagere: Bent, Britta, Erik, Hans Peter, Ivan, Kirsten, Mary Ann, Per R., Peter Bo, Stig,  Søren, 
Tommy, Marie-Louise Olsen (fra sekretariatet) 
 
Afbud: Alex, Astrid, Henrik, Jens, John, Leif, Lisbeth.  
 
Desuden manglede: Inge Britt, Jørgen, Per S. 
 

 
 
Vi begyndte mødet med at snakke lidt fugl, hvor det mest opsigtsvækkende var, at John 
havde set en atlingand på søen! 
 
 
Arbejdsdag – og opgaver 
John har indkaldt til arbejdsdag lørdag den 14. april kl. 9.00.  
 
Der er en række forskellige opgaver at tage fat på bl.a. 
 

• borde-bænkesættet skal flyttes 
• kanten af rørskoven skal ryddes for pileskud fra vesttårnet og vest på 
• kyllingenettet skal gennemgås for løse ender 
• bjørneklo skal fjernes 

 
En anden vigtig ting er, at trampestien på Gåseengen skal renoveres. Den er nu så blød og 
fedtet, at græsset er slidt af, og derfor hælder den ned mod søen. Stien skal fræses op og 
jævnes til vandret plan og derefter rives og klappes. Opgaven er for stor til arbejdsgruppen, 
så Elise hører John, om han kender en lokal anlægsgartner, der kan komme med et tilbud.  
 
Hvis stien ikke renoveres, skal der opsættes et skilt ved begge indgange med oplysning om, 
at stien er lukket. 
 
En anden større opgave er renovering af østtårnet. Der er et par rådne trappetrin, og der er 
råd i taget. Udbedring af sidstnævnte kræver en form for stillads.  
Elise beder Hans Meilstrup om en vurdering af tårnet.  
 
Gangbroen ud til østtårnet fungerer rigtig fint, efter at gruppen har repareret den. Flot 
arbejde! 
 
 
Caretaker projektet 
Bent, Britta og Per havde deltaget i caretaker-årsmødet i Nymindegab. Projektet er ved at 
udløbe, og det er tid til at aflevere den rapport, der var betingelsen for bevillingen. Bent og 
Ivan finder ud af det sammen. Bent vil gerne lave afsnittet om formidling, og derfor opfordres 
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alle til at sende en mail til Bent med oplysning om diverse formidlingsmæssige aktiviteter, 
som man har deltaget i siden 2008.  
Frist tirsdag den 1. maj. 
 
Årsmødet havde i øvrigt været meget vellykket med mange spændende indslag. 
 
 
Arrangementer 
Tårnenes Dag: DOF opfordrer til, at så mange som muligt deltager i Tårnenes Dag, som i år 
finder sted søndag den 19. august. Det er en slags konkurrence, hvor man tæller antallet af 
arter observeret fra et tårn mellem kl. 8 og 13. Men dagen kan også bruges til formidling i 
forhold til de besøgende, der gæster tårnet. 
 
Dato for årets høslet fastlægges af John, Stig og Marie-Louise og sendes ud til gruppen. To 
leer ligger i Fuglenes Hus. De skal placeres i skuret på P-pladsen i Østrup, og så vil Stig 
slibe dem. 
 
Britta sagde, at den undergruppe, der slår gåseengen, mangler arbejdskraft. Det blev 
anbefalet at sende indkaldelse ud til hele arbejdsgruppen nogle dage inden undergruppen 
holder arbejdsdag. 
 
 
Mødelokale fremover 
Fjordcenter Jyllinge lukker i løbet af sommeren, og vi kan derfor ikke længere låne deres 
dejlige mødelokale. Det er helt vemodigt. Alex havde undersøgt lokaleudlån i Kulturhuset på 
Gulddyssevej, men det koster 400 kr. pr. gang. Henrik havde i en mail skrevet til Elise, at vi 
måske kan låne lokale i VUC Roskilde, og Elise beder Henrik om at undersøge det 
nærmere. 
 
 
Næste gang vi ses er tirsdag den 19. juni, hvor vi selv sørger for lokale i Vesttårnet. 
 
 
Og så var endnu et godt møde slut. Tak for Jeres store hjælp ved Gundsømagle Sø. 
 
 
Mange hilsner 
 
Elise Frydensberg  
 
 
 


