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Fugleværnsfonden, den 18. september 2013 

Referent: Elise Frydensberg               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

mandag den 16. september 2013 
 

 

Til stede: Alex, Bent, Hans, Henrik, Ivan, Jens, John, Kirsten, Peter, Stig, Tommy, Ulla samt Elise 

Frydensberg (EF) fra Fugleværnsfondens sekretariat (FVF) 

 

Afbud: Britta, Jørgen, Lisbeth, Sten, Søren, Vibeke 

 

I øvrigt manglede: Leif, Mary Ann, Per 

 

Nye veste 
Elise indledte mødet med at fortælle, at en fond har doneret 75.000 kr. til nogle veste til 
Fugleværnsfondens arbejdsgrupper. Hun bad derfor folk om at skrive deres normale tøjstørrelse 
på en liste, der blev rundsendt. Der er også udsendt en mail med forespørgsel om størrelse. 
 
Besøg af kommunen 
Alex og John har været på tur med to medarbejdere fra Roskilde Kommune. Formålet var at 
besigtige Fugleværnsfondens ejendom fra Vesttårnet til Kirkerup, idet kommunen gerne vil 
anlægge en trampesti rundt om hele Gundsømagle Sø. De to medarbejdere har også holdt møde 
med Elise i starten af juni måned og fået positivt tilsagn om anlæg af trampestien på 
Fugleværnsfondens jord.  
På besigtigelsen med kommunen blev to foderpladser opdaget, som med stor sandsynlighed ligger 
på Fugleværnsfondens side af skellet. Man opdagede også, at fondens markvej fra Kirkerupvej til 
rørskoven er forsvundet. Elise kontakter de to medarbejdere og hører, om kommunen vil sende en 
landmåler ud i forbindelse med sti-projektet. 
 
Fugleoptælling i 2014 
Det viser sig, at der ikke er talt ynglefugle i 2013 ved Gundsømagle Sø. Dette er beklageligt, og det 
blev besluttet, at det på decembermødet skal afklares, hvem der tæller, og hvem der er 
koordinator i 2014. Overvågningsvejledningen fra Fugleværnsfonden bedes medbragt, og Bent 
forklarede om nogle forskellige indtastningsmuligheder i DOFbasen. Han har efter mødet forklaret 
emnet yderligere i en mail. 
 
Arbejdsopgaver til SCR Ungdom 
Som aftalt på sidste møde var der flere som havde sendt forslag til hvad SCR Ungdomsskolen evt. 
kunne hjælpe med. De forskellige forslag er nu samlet på en liste, som Elise sender til skolen. Hun 
sender også Johns mobilnummer med, så skolen kan kontakte ham og aftale en besigtigelse, gerne 
sammen med flere fra arbejdsgruppen. 
 
Turledere på kommende ture 
Bemandingen på de kommende ture den første lørdag i måneden er på plads for de næste tre 
måneder. Den ser således ud: 
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Lørdag den 5. oktober, kl. 9.00: Peter og Ivan 
Lørdag den 2. november, kl. 10.00: Tommy og Ivan 
Lørdag den 7. december, kl. 10.00: Peter og Ivan 
 
Elise sørger for, at der bliver sendt en mail til alle med datoer for første halvdel af 2014, hvor alle 
kan byde ind på, hvilke(n) tur(e) de kan være guide for. 
 
Den årlige jagt  
Jens fortalte om sine observationer fra fugletårnet, da den årlige jagt gik ind den 1. september. 
Tilsyneladende overholdes de gældende jagtregler omkring Gundsømagle Sø. 
 
Antallet af arbejdsgruppemøder ændres 
Elise fortalte, at de fleste arbejdsgrupper holder møde med repræsentanter fra FVF’s sekretariat  
to gange om året. Gruppen ved Gundsømagle Sø har fire årlige møder. På grund af flere 
arbejdsopgaver og mangel på ressourcer, vil der fremover kun blive afholdt tre møder om året. 
Gruppen fandt, at det møde, der bedst kunne undværes er marts-mødet. Man kunne så lægge 
juni-mødet sidst i maj.  
 
Fornem foræring 
John har fået et meget flot borde/bænkesæt af egetræ, som han gerne vil forære 
Fugleværnsfonden. Han foreslog, at det bliver stillet på den store p-plads ved Østrup. Han foreslog 
også, at der blev lagt nogle flere sten ud på p-pladsen. Gruppen fandt, at dette var to gode tiltag. 
 
Andet: 

 Bent uddelte en flot ørnefolder lavet af Naturstyrelsen. 

 Alex fortalte om storke/engfugleprojektet. 

 John vil næste møde medbringe nogle fotos af meget fine skilte fra Alindelille Fredsskov, hvor man 

gør opmærksom på, at de besøgende skal passe på gøgeurterne. 

 
Kommende arbejdsdag og - opgaver: 
 
Der blev aftalt en arbejdsdag lørdag den 28. september kl. 9.00. Opgaverne er: 
 

 et ekstra høslet ved Vesttårnet 

 fældning af nogle pil i rørskoven 

 

Evt. afbud gives til John (mobil 4055 2034). 
 
Næste møde i arbejdsgruppen er torsdag den 12. december kl. 18.30 - 20.30 i VUC Roskilde 
 
Tak for et godt møde! 
Mange hilsener fra Elise 
 


