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Referat af møde i Arbejdsgruppen i Vaserne 
onsdag den 13. juni 2012 

 
Deltagere: Freddie, Leif, Margit, Mette, Olaf, Peter, Torben, Henrik samt Elise Frydensberg 
Fugleværnsfondens sekretariat. 
 
Afbud: Aksel, Christian, Kirsten, Lis, Ole, Peter, Erik. 
 
Desuden manglede: Arne, Jesper.  
 

 
Næste	  møde	  med	  arbejdsgruppen	  og	  DOF	  Nordsjælland	  
DOF	  Nordsjælland	  har	  anmodet	  om	  et	  møde	  med	  arbejdsgruppen,	  som	  holder	  næste	  møde	  i	  
administrationscentret	  ved	  Birkerød	  rådhus	  tirsdag	  den	  18.september.	  Torben	  kontakter	  John	  
Andersen,	  der	  er	  formand	  for	  DOF	  Nordsjælland	  og	  inviterer	  bestyrelsen	  med	  til	  mødet.	  
	  
Høslet	  
Der	  afholdes	  høslet	  lørdag	  den	  23.	  juni	  kl.	  10.00	  –	  14.00.	  I	  Vaserne	  forefindes	  fire	  leer	  og	  fire	  høriver.	  
Marie-‐Louise	  (M-‐L)	  sørger	  for	  nogle	  flere	  til	  dagen.	  Alle	  opfordres	  kraftigt	  til	  at	  møde	  op	  –	  også	  
selvom	  man	  ikke	  kan	  bruge	  le.	  Der	  er	  altid	  brug	  for	  en	  hånd	  ekstra.	  Elise	  uddelte	  opslag	  vedrørende	  
høslettet,	  som	  man	  kan	  	  hænge	  op	  diverse	  passende	  steder.	  	  
	  
Bjørnebanden	  
Mette	  fortalte	  om	  Bjørnebanden.	  Der	  er	  fuld	  kontrol	  med	  bjørnekloen,	  og	  det	  er	  kun	  Fabians	  grund	  
og	  halvøen,	  der	  ikke	  afgræsses.	  På	  vestbredden	  af	  Olsens	  Sø	  er	  der	  mange	  bjørneklo,	  men	  den	  
afgræsses,	  så	  de	  bliver	  sandsynligvis	  bidt	  ned.	  Mette	  havde	  observeret	  et	  område	  med	  kæmpe-‐
pileurt	  ved	  roklubben.	  Klubben	  er	  opmærksom	  på,	  at	  disse	  planter	  bør	  bekæmpes,	  og	  de	  forsøger	  sig	  
med	  en	  slags	  varmt	  skum.	  
	  
Optællingsture	  
Peter,	  Leif	  og	  Margit	  har	  været	  på	  hele	  10	  optællingsture	  i	  løbet	  af	  foråret,	  og	  de	  vil	  fortsat	  
gennemføre	  nogle	  ture.	  Turene	  annonceres	  via	  mail,	  og	  alle	  fra	  gruppen	  er	  velkomne	  til	  at	  deltage.	  
	  
Fælles	  arbejdsdag	  
Vi	  talte	  om	  at	  fastsætte	  en	  fælles	  arbejdsdag,	  men	  der	  var	  bred	  enighed	  om,	  at	  dette	  ikke	  var	  
relevant.	  Rydningsgruppen	  starter	  først	  op	  efterår/vinter,	  og	  bjørnebanden	  og	  optællerne	  mødes	  
efter	  behov.	  Torben	  sørger	  for,	  at	  græsset	  omkring	  pavillonen	  bliver	  klippet	  ind	  imellem.	  	  
	  
Efter	  at	  den	  seriøse	  del	  af	  mødet	  var	  slut,	  havde	  vi	  en	  hyggelig	  aften	  med	  grill	  og	  spise.	  
	  
Tak	  for	  et	  godt	  møde	  og	  rigtig	  god	  sommer!	  
	  
Elise	  Frydensberg	  
Direktør	  i	  Fugleværnsfonden	  
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__________________________________________________________________________________	  
	  
	  

Kommende	  begivenheder	  til	  kalenderen:	  
	  

• Lørdag	  den	  23.	  juni	  kl.	  10.00:	   	   Store	  høslet	  dag	  
	  

• Tirsdag	  den	  18.september	  kl.	  19.00:	   Møde	  i	  arbejdsgruppen	  i	  	  
Administrationscentret	  ved	  	  	  	  	  	  

	   Birkerød	  Rådhus	  
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