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Referat fra møde i Arbejdsgruppen ved Vaserne 

 
tirsdag den 16. september 2008 

 
 

 
Til stede: Aksel, Henrik, Kirsten, Lis, Margit, Olaf, Torben og Elise Frydensberg. 
 
Der var afbud fra: Bente, Erik, Freddie, Jesper, Mariann, Ole, Ove Kjær, Peter, Vagn. 
  
Desuden manglede: Arne, Bente, Bill, Christian, Jens Erik, Mette, Mogens. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Vi mødtes på Mantziusgården, hvor vi havde lånt Galleriet. Dette lokale var imidlertid blevet 
erobret af en anden gruppe, og mod lidt bestikkelse i form af lakridskonfekt og chokolade 
forføjede vi os hen til et andet lokale. Dette resulterede i, at både Henrik og Torben og ikke 
mindst Margit ankom stærkt forsinkede til mødet efter at have flakket rundt på Mantziusgården. 
I starten af mødet var vi således kun fire personer, så for en gangs skyld havde alle en mulighed 
for at komme til orde... 
 
Ingen af de tilstedeværende havde deltaget i arbejdsdagen d 13/9 på den måske kommende 
kogræsserforenings areal, så vi ved ikke, hvordan det forløb. Men rigtig mange fra 
arbejdsgruppen havde meldt afbud til arrangementet på grund af andre gøremål. 
 
Vi gennemgik de forskellige undergrupper (revideret liste udsendes sammen med dette referat): 

• Bjørnebanden har endnu en gang ydet en kæmpe indsats, og da kommunen nu også er 
begyndt at gå mere offensivt til værks, kan man virkelig se, at indsatsen nytter. Mette 
m.fl. har fjernet det meget omtalte pigtrådshegn vest for Olsens Sø, og kreaturerne har 
fundet vej til en stor bjørneklo-bevoksning, som de ikke havde adgang til tidligere.  
Det er virkelig et flot stykke arbejde, Bjørnebanden har udført i den nu afsluttede sæson. 
 

• "Hønisserne" havde opsat flotte hæs til høet og slået engen med le i samarbejde med 
Søren F. Hansen i starten af juli. Høet har hængt der siden og skal nu fjernes. Der har 
ikke kunnet findes dyreholdere, der er interesseret i høet, så arbejdsopgaven lyder nu på 
at fjerne høet fra engen og sprede det i skovbunden ved siden af.  Freddie, som er 
tovholder i gruppen, indkalder til en arbejdsdag snarest muligt. 
 

• Rydningsgruppen: Torben indkalder gruppen til en dag/aften, hvor man går en tur og 
markerer mindre træer og buske, som skal væk. Disse kan så ryddes væk med håndsave 
af en, to eller flere fra gruppen, der har tid efter indbyrdes aftale. Elise gav grønt lys til 
indkøb af et passende antal håndsave til formålet. 
 

• Foldergruppen /ved Margit efterlyste nye efterårs- og vinterfoldere. Vinterfolderen er i 
trykken, men der er 14 kasser af den nye efterårsfolder i kælderen i Fuglenes Hus. Allan 
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tager en kasse med ud til pavillonen den 2/10, hvor han har tur i Vaserne. De gamle 
efterårsfoldere, der står i økobasen skal fjernes og smides i en papircontainer.  
Bemærk, at forsiden er næsten ens på både den gamle og nye folder, men den nye kan 
foldes ud til A3-format - og der er en blå kant nederst på forsiden af den gamle folder. 
 
Elise beder Ingrid om at undersøge, om turistkontorerne i Hillerød og Lyngby eller andre 
relevante steder også ønsker at modtage folderne. I øjeblikket er det kun Holte bibliotek, 
der rekvirerer dem. 
 

• Allan bad om hjælp til et bedsteforældre-børnebørns-arrangement i det tidlige forår, hvor 
der skal bygges redekasser, og guidegruppen udtalte deres store velvilje med hensyn til 
deres deltagelse. De afventer en konkret dato fra Allan. 
 

• Gruppen for oprydning omkring pavillonen fik overdraget endnu en arbejdsopgave, 
nemlig at sørge for, at der er brænde i bålhuset, så folk ikke går amok og fælder en hel 
masse, som ikke skal fældes. Der ligger en del brænde i brændeskuret. Vi talte om, at det 
måske kunne være smart at sætte et lille opslag op i bålhuset med "regler" for brug af 
huset. Elise taler med Allan om dette. 
 
Aksel foreslog, at det gamle brændeskur blev udskiftet med et nyt redskabsskur med 
åbent brændeskjul, hvilket alle fandt, var en god ide. 
 
Kommunen har i øvrigt opstillet et fint affaldsstativ ved pavillonen, og tømningen 
fungerer som den skal. Tak til Torben for mange års håndtering af affaldet og dejligt 
med det gode samarbejde med den nye kommune. 

 
Efter denne gennemgang af undergrupperne snakkede vi om, at det ville være fint, hvis 
tovholderne - når de indkaldte "deres" undergruppe til arbejdsdage el.lign. - også skrev ud til 
resten af arbejdsgruppen. Så kan folk uden for den pågældende undergruppe komme, hvis de 
har tid - uden at føle sig forpligtede. 
 
Lis og Kirstens udmærkede tilbud om at etablere en lille udstilling med udvalgte varer fra 
Naturbutikken er kommet lidt nærmere en realisering. Naturbutikken har haft ekstra travlt de 
sidste måneder med at oprette en netbutik. Den er nu på plads (prøv selv 
www.naturbutikken.dk), og personalet får forhåbentlig tid til at tænke på udstillingen.  
Måske kan Naturbutikkens kataloger sættes i den A-kasse, som nu hænger ved planchen med 
kort over Fugleværnsfondens reservater. Kassen bruges ikke mere, og man kunne flytte den ind 
til udstillingsmontren. Elise taler med personalet i butikken. 
 
Skiltet ved henvisning til pavillonen skal udskiftes. Elise taler med Allan om dette. 
 
Rudersdal Kommune havde inviteret til en foreningsmesse lørdag den 4/10. Tilmeldingsfristen 
er overskredet, men Elise beder Ingrid om at meddele kommunen, at vi godt kunne være 
interesseret i at deltage næste år, hvis vi får besked i god tid. Formålet med at deltage skulle 
dels være at hverve medlemmer til DOF og dels at få nogle nye ind i arbejdsgruppen.  
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Efterårets fælles arbejdsdag for hele arbejdsgruppen finder sted søndag den 16. november kl. 
10.00. Der skal renses tagrende og fjernes blade fra revnerne i pavillonens gulv. Desuden har de 
forskellige undergrupper muligvis nogle projekter til dagen. 
 
Næste møde i arbejdsgruppen flyttes fra 8/12 til torsdag den 15. januar 2009, da Elise er 
bortrejst hele december. 
 
Og dermed sluttede mødet for denne gang. Inden vi gik, forsynede vi os med nogle meget fine 
madæbler, som Kirsten havde medbragt fra sin have.  
 
Tak for et godt møde - og ha' det godt til vi ses igen. 
 
Referent: Elise Frydensberg 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kalender efterår-vinter 2008-09                     Vaserne 
 
 
Torsdag den 2/10 kl. 10-13 Efterårstur med Allan 
 
Søndag den 16/11 kl. 10  Fælles arbejdsdag for hele arbejdsgruppen 
 
Torsdag den 27/11 kl. 10-13 Efterårstur med Allan 
 
Torsdag den 11/12 kl. 10-13 Efterårstur med Allan 
 
Torsdag den 15. januar 09 Møde i arbejdsgruppen (i stedet for 8/12) 
kl. 19.00 i Mantziusgården 
 
Tidligt forår / Allan: dato følger Bedsteforældre/børnebørns-arrangement m. bygning af  
   redekasser - med hjælp fra guidegruppen 


