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Virum, den 12. april 2015 

Referent: Torben Kristensen               

Referat af møde i arbejdsgruppen i Vaserne 

Tirsdag den 24. marts 2015 
 

 

Til stede: Arne, Freddie, Jan, Leif, Lis, Mette, Olaf, Erik og Torben (referent)  

 

Afbud: Christian, Christina, Erik, Margit og Peter 

 

I øvrigt manglede: Henrik, Michael og Ole 

Siden sidst – nyt fra sekretariatet 
Vi kunne byde velkommen til 2 nye medlemmer af arbejdsgruppen: 
 
Christina Espersen 
Erik Parbst 
 
Torben har haft møde med Elise for at blive opdateret på aktiviteter m.m. 

- Det gamle fugletårn ved Furesøen bliver udskiftet med et nyt 
- Der anlægges en ”formidlingsbro” i Olsens Sø 
- Der anlægges et nedsænket fugleskjul i nordenden af Olsens Sø 
- Der er bevilget penge til et nyt redskabs- og brændeskur. Tilladelse til opsætning 

er på vej 
 
Når Elises efterfølger er på plads, informeres vi om den fremtidige mødeform/deltagelse fra 
sekretariatet. 
 
Arbejdsdagen den 21. marts 2015 
Arbejdsgruppen nåede: 

- Opsætte redekasser (6 stk. broget fluesnapper. Mangler 6 stk. hvinandekasser) 
- Hente de sidste brænde fra forårets rydninger 
- Rengøre toilettet 
- Oprydning omkring bålhuset og Pavillonen 
- Fjerne rafter ved birkens rodkage 

 
Med hensyn til de 6 hvinandekasser bedes de medlemmer af gruppen der er interesseret i at 
deltage i dette arbejde henvende sig til Arne. 
 
Vi kunne også konstatere, at gulvet i Pavillonen har tydelige tegn på råd. Gulvet skal renses 
grundigt. Torben kontakter Ole mhp. at bruge samme fremgangsmåde som sidste gang.  
Taget på den gamle brønd skal så vidt muligt også renoveres henover sommeren. Gruppen foreslår 
en løsning med finérplader og tagpap. 
 
Kommende aktiviteter 
Der afholdes en introduktion/gennemgang af indtastning af data i DOFbasen v/Søren Ring den 8. 
april.  
Fugletællingerne har desværre ligget lidt stille. Måske kan aktivitetsniveauet blive lidt bedre, nu 
hvor Peter er ved at være færdig med sin uddannelse. 
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Grillaften den 11. juni i Pavillonen. Torben prøver at få den nye direktør med. 
 
Høslæt den 21. juni. Torben kan ikke deltage p.g.a. rejse. Torben kontakter Marie-Louise for at 
aftale nærmere om arrangementet. Hvem gør hvad? 
 
Fugletælling. Mette kunne på vegne af Peter oplyse, at der vil være fugletælling den 29. marts kl. 
8:00, startende ved den hvide bro/Dumpedalsrenden. 
 
Der afholdes arbejdsmøde igen den 15. september, og igen den 8. december.  
 
Evt. 
Der var indkommet et forslag fra vores nye medlem af gruppen – Christina – om opstilling af 
minkfælder. Gruppen konkluderede, at forslaget er godt, men ud fra vores erfaring med tidligere 
tiltag, besluttede gruppen ikke at gå i gang med dette i denne omgang. 
 
På gruppens vegne 
 
 
 
 
Torben K. 
 


