
 
 

Referat fra møde i Arbejdsgruppen på Sydlangeland 
tirsdag den 2. juni 2009 

 
Tilstede: Elise Frydensberg, Peter, Per, Børge, Jen, Jørgen R, Hanne, Poul, Knud, 
Christina, Allan Ø, Jørgen L, Aksel, Kirsten og Helle H. 
 
Afbud fra Helle S, Vibeke og Gurli 
 
Listen over arbejdsgruppens medlemmer er revideret og vedlagt.  

…………………………………. 
Fra sekretariatet 

• Orientering om møde med nabo til Nørreballe Nor. Naboen vil flytte markvejen, 
der sikrer os adgang til stien langs noret.  

• Salme Nor udløbet er nu færdigrenoveret. Henrik Mørup-Petersen havde indbudt 3 
entreprenører til entreprisen, som i sidste ende blev udført af Alf Jensen og løb op i 
118.000 kr. ekskl. moms. 

• Fra 1. september 2009 får alle fondens reservater økologisk status. Det har næppe 
nogen betydning i praksis, eftersom fonden aldrig har sprøjtet eller brugt 
kunstgødning. Det har dog en positiv betydning, idet de græssende dyr kan blive 
økologiske. Og allervigtigst: et rigtigt signal at udsende. 

• Elise fremviste en ”Frivillig-folder” som er lavet i et lille oplag til brug for de fonde, 
som Fugleværnsfonden søger midler hos. Arbejdsgruppen på Sydlangeland er flot 
repræsenteret på forsiden. 

• Elise medbragte også DOFs nye ”Trækfugle-folder” som bl.a. fortæller om 
dansk/ghanesisk samarbejde. 

• I år arrangerer Fugleværnsfonden fællestræf for alle de frivillige arbejdsgrupper. Det 
bliver søndag den 13. september. Hvor er endnu ikke planlagt. 

• En stor ros fra Elise til gruppen – og specielt Børge - for arbejdet med den forlængede 
gangbro og de fem nye bænke langs Nørreballe-stien. 

 
Fra arbejdsgruppen 

• Børge har tegnet en model af et bord/bænkesæt i lærk, som er mere praktisk end dem, 
man kan købe. Der blev givet grønt lys for indkøb til tre sæt, som skal opstilles ved 
Tryggelev skjulet og ved pumpestationen. Børge rekrutterer hjælpere til at samle 
sættene i arbejdsgruppen. 

• Sekretariatet har sendt os en flot bålplads med forskelligt udstyr. Arbejdsgruppen 
etablerer bålpladsen, evt. ved Tryggelev skjulet. Skulle det give særlige problemer i 
form af affald etc. fjernes udstyret og bruges i et andet reservat. 

• Orientering om ørnepælen. Det har vist sig at grundvandet står meget højt, hvor pælen 
skal graves ned. Det giver besvær ved gravning, ligesom der skal pumpes. Pælen er 
40 cm i diameter. Før gravningen skal det undersøges, hvad jordbunden består af 
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(Børge/HMP). 
Der arrangeres et møde på stedet, hvor også vores ”gamle” entreprenør evt. deltager. 

• Arbejdsgruppen har fået en ny buskrydder i ”damestørrelse”. Der er klinge, 
fingerklipper og en grensav som tilbehør.  

• Hanne og Jørgen har opdaget tre veletablerede misteltene ved stien gennem krattet til 
Tryggelev-skjulet. De vokser i øjenhøjde på venstre side af stien. 

• Åbent-hus arrangementerne som Allan Gudio har skudt i gang i Tryggelev-skjulet er 
gået fint. Det er meningen, at arbejdsgruppen fremover selv skal stå for disse 
arrangementer i det omfang vi kan, og der er behov for en ”tovholder”, en person, der 
kan sørge for at mindst to personer fra arbejdsgruppen er til stede. Tovholder er 
foreløbigt Børge. Allan Gudio foreslår at vi bruger Nyord-modellen, som han har 
gode erfaringer med: Her aftaler man på et arbejdsmøde, hvem der skal stå i tårnet - 
alle datoerne - og herefter er de, som har meldt sig, ansvarlige for at skaffe 
bemanding, hvis man alligevel ikke kan. 
Se datoer for Åbent-hus nederst i dette referat. 

 
• Gruppen har tidligere talt om høslæt, men behøver nogen undervisning for at komme 

i gang. Tarup/Davinde grusgrave ved Odense afholder kursus søndag den 9. august 
kl. 10-16 på Udlodgyden 52, Davinde. Alle er velkomne, medbring gerne egen le. 
Husk madpakke. 
 

• En diskussion om organisering af gruppen 
Da arbejdsgruppen nu har registreret 19 medlemmer, og der er flere, som gerne vil 
deltage i gruppen, er der brug for nogle undergrupper, gerne med et specielt 
arbejdsområde. Undergrupperne udfører kun opgaver, som på forhånd er aftalt med 
sekretariatet eller Helle. Også her er der brug for en tovholder i hver gruppe. 
”Hverdagsgruppen” fortsætter med forskellige gøremål, og der blev nævnt andre 
grupper som ”Tagrørsbanden” (Aksel), ”Øbanden” (Allan Ø?), ”Malebanden” og 
sågar en ”Grillbande”.  
Der var enighed om, at det er vigtigt at fortsætte med de ”store” arbejdsdage, hvor 
alle mødes om en eller flere opgaver. Undertegnede understregede vigtigheden af, at 
der ved optagelse af nye medlemmer er tid til at integrere disse ordentligt i gruppen, 
så vi bevarer den gode blanding af respekt, hjælpsomhed og højt humør 
medlemmerne imellem. 
Børge foreslog en aften, hvor der tales videre om opgaver/fordeling mm. Det bliver i 
Børges sommerhus torsdag den 27. august kl. 18. Nærmere følger. 

 
Udførte arbejdsopgaver siden november 2008 
• Gangbroen ved pumpestationen er forlænget 
• Tjørn, slåen og brombær er ryddet på overdrevet sammesteds 
• Fem bænke er opsat langs Nørreballe-stien 
• Huller ved broerne er repareret med sten 
• Huller i diget mod havet efter oversvømmelse er repareret 
• Klipning og styning af træer og buske 
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Kommende arbejdsopgaver - et udvalg – se også den omdelte liste 
• Ørneplatform 
• 3 bænkesæt 
• Bålplads etableres 
• Diverse rydningsopgaver 
 
 
Tak for et konstruktivt og hyggeligt møde! 
 
Referent: Helle Hjorth 
 
________________________________________________________________________ 
 
Kalender sommer/efterår 2009: 
 
Lørdag 20. juni  Arbejdsdag 

Søndag 28. Juni  Åbent-hus i Tryggelev-skjulet 

Søndag 9. august  Høslætskursus i Tarup/Davinde 

Lørdag 15. august Arbejdsdag 

Torsdag 27. august Planlægningsmøde 

Søndag 30. august Åbent-hus i Gulstav-tårnet (Allan G er ikke tilstede) 

Søndag 13. september Fællestræf 

Lørdag 26. september Arbejdsdag 

Søndag 27. september Åbent-hus i Gulstav-tårnet 

Lørdag 10. oktober Arbejdsdag 

Søndag 25. oktober Åbent-hus i Gulstav-tårnet 

Lørdag 7. november Arbejdsdag 

Torsdag 19. november Planlægningsmøde 
 


