
 1 

Referat af møde i Vasegruppen torsdag d. 10.12.09. 
 
Tilstede: 
Torben, Kirsten, Lis, Ole, Olaf, Mette, Leif, Freddie. 
 
Afbud fra: 
Erik, Peter, Ove, Aksel, Margit, Christian, Arne og Elise Frydensberg. 
 
 
Nyt medlem i gruppen: 
Vi har fået et nyt medlem i gruppen. Han hedder Leif. 
Vi bød ham velkommen i gruppen og lavede en kort præsentationsrunde af de tilstedeværende 
medlemmer. 
 
Seminar for kontaktpersoner: 
Mette og Torben deltager i seminar for kontaktpersoner, som arrangeres af Fugleværnsfonden og 
foregår i Fuglenes hus d. 3. marts 2010. Ideen er at udveksle erfaringer med andre arbejdsgrupper 
om f.eks. kommunikation, integration af nye medlemmer, organisering af gruppen osv. 
 
Kogræsserlaug og fældning af træer? 
Torben og Mette har fået en mail, hvori kogræsserlauget spørger, om de må få nogle træstammer til 
bygning af høryttere. Det fremgår at SNS alligevel skal til at fælde på nordsiden af pavillonen. Ved 
nærmere eftertanke undrer vi os over hvad det er, der skal fældes og med hvilket formål. Er det på 
Fugleværnsfondens område og hvor meget drejer det sig om? Vi kunne godt tænke os at blive 
orienteret om, hvad der foregår. 
 
Skovflåten og sygdommen TBE: 
Vi har modtaget orientering på mail om TBE virus (centraleuropæisk hjernebetændelse). Vi talte 
lidt frem og tilbage, og er vist alle lidt bekymrede over udsigten til risikoen for at få denne 
ubehagelige sygdom. Vi kan forstå at Fugleværnsfonden ikke kan betale for vaccination, men vi må 
jo så hver især overveje, om vi vil løbe risikoen eller lade os vaccinere for egen regning. Var det 
mon muligt at undersøge om skovflåterne i Vaserne er bærer af sygdommen? 
 
Referat fra sidste arbejdsdag: 
Ole har sat knopper på de små låger i plancherne i Pavillonen. 
Døren til Økobasen er blevet høvlet af, så den ikke slæber på længere. 
Hjulet på cykelanhængeren er blevet lappet. 
Fældningsgruppen har afmærket en del træer, som skal fældes næste arbejdsdag. 
Der er blevet nedgravet 2 skiltestandere. En ved Pavillonen og en ved T krydset ved høengen 
(Furesøstien). Selve skiltene mangler. 
Taget på brændeskuret blev ikke repareret. De indkøbte tagplader passede ikke. Torben og Ole 
sørger for en anden løsning (tagpap). 
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Adgangsveje til Pavillonen svære at finde: 
Det var blevet nævnt til træffet på Nyord, at nogle havde haft svært ved at finde vej til Pavillonen i 
Vaserne. Vi snakkede om, at det måske er et problem, at man ikke kan se de offentlige veje på 
foldernes kort (Vasevej, Fyrrebakken, Rønnebærvej). Vi talte også om, at man kunne sætte en 
korttavle/vejviser på Vasestien nedenfor det store bøgetræ - der hvor stien svinger 90 grader til 
venstre hen imod Pavillonen.  
Det er også en mulighed at vise vej fra Rønnebærvej i Holte. 
 
Næste arbejdsdag: 
Søndag d. 28. februar kl. 10.00. Vi mødes ved Pavillonen. 
Vi skal fælde træer og rydde krat. Og Ole og Torben skal kigge på taget på brændeskuret. 
Hvis nogen kommer forbi dernede må de meget gerne tjekke hvad der er af save og ørnenæb 
dernede. 
 
Bjørnebanden: 
Bjørnebanden starter i år mandag d. 29. marts kl. 17.00. 
Vi forventer langt færre planter i år end sidste år  
 
Quizzen: 
Kirsten vandt (som sædvanlig) 
Freddie blev nr. 2  
og Lis, Torben og Mette delte 3. pladsen. 
 
…og så spiste og snakkede vi og hyggede os som vi plejer. 
  
Tak for et godt møde og glædelig jul til alle. 
 
 
Referent Mette 
 
 
 


