
 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Ravnstrup Sø 

mandag den 4. december 2006 
 
 
Tilstede: Bent, Bert, Birgit, Birte, Hans Peder, Brigitta, Henrik W, Peter J, Peter V, Poul 
Erik, Ulla og Søren. 
 
Der var afbud fra: Brian, Hans og John. 
 
Desuden manglede: Bent, Vibeke, Bente, Henrik, Jan, Michael, Nina og Steffen. 

…………………………………. 
 
Nyt fra reservatet 

• Der er igen kommet vandplanter i nordbassinet (hornblad), hvilket giver sig udslag i 
flere fugle 

• Genvæksten af pil nedenfor Torben Hansens ejendom og foran fugletårnet er blevet 
klippet ned  

• Der er kommet flis på stierne ved søen og gangbroen 

• I anledning af DOF's 100 års jubilæum er der plantet et egetræ ved siden af bænken 
uden for hegnene.  

• En "hølade" er blevet opført, til opbevaring af det hø, som laves på engene om 
sommeren. Den skal dog indhegnes, så fårene ikke bruger den som shelter. Høet kan 
forhåbentlig bruges som vinterfoder til fårene. 

 
Nyt fra naturvejlederen 

• Halvtaget som skal bære de nye plancher og folderkasser leveres til Henrik W. (dog 
ikke på trappen). Allan sørger for dette. 

• Arbejdsgruppen foreslog at tømrer Hans Meilstrup kunnne overveje at sejle tømmeret 
ned til fugleskjulet, hvis ikke det går at køre på marken.  

Ture i 2007: 

• Henrik W. afholder 2 frøture i foråret: Den 9. april kl. 13.00 og den 26. april om 
aftenen. 

• Fuglenes dag 

Isfuglekasser: 

• Billeder af isfuglekasserne kan ses på DOF-Køge's hjemmeside. Se isfuglelinks på 
vedlagte kopi af isfugleprojektet ved Tamosen. 
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• I nærheden af kasserne skal der placeres et par siddepæle i søen til isfuglene. Dette 
gøres bedst når der er is på søen. Pæle af træ med et naturligt udseende forsøges 
anvendt frem for trykimprægnerede stolper. 

Udviklingsgruppe: John, Poul, Erik, Henrik W., Peter J. 

Efter mødet har vi fået kontakt til den tyske ekspert Horst Boedler, som formodentlig vil 
besøge søen den 10. eller 11. januar for at se på mulighederne. 
 
Arbejdsopgaver i vinteren 2006/2007 

• Opsætning af pictogramstolper 

• Hjælp til tømrermester Hans Meilstrup 

• Opsætning af fuglekasser 

• Slåning af rørskov, frølommer 

• Udtynding af pil ved fugletårnet samt udvendig på hegnet ved høengen. Desuden 
fortsat rydning neden for Torben Hansen og rydning ved det lille vandhul øst for 
bord/bænkesæt. 

• Hjælp i forbindelse med opsætning af isfuglekasser 

• Nedklipning af pileopvækst ved eng og tårn 

• Kyllingenet på brædder 
 
 
Referent: Søren F. Hansen 


