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Fugleværnsfonden, den 27. maj 2014 

Referent: Elise Frydensberg               

Referat af møde i Arbejdsgruppen Gundsømagle Sø 

onsdag den 21. maj 2014 
 

Til stede: Bent, Betty, Hans, Henrik, Jens, Kirsten, Lisbeth, Mary, Peter, Pia, Sten, Stig, Ulla, Vibeke 

samt Elise Frydensberg (EF) fra sekretariatet i Fugleværnsfonden (FVF) 

 

Afbud: Alex, Britta, Claus, Ivan, John, Jørgen, Per, Søren, Tommy 

Vi mødtes i det smukkeste sommervejr ved Vesttårnet ved Gundsømagle Sø. Her fik tre 
borde/bænkesæt fin dug på og et dejligt tag-selv-bord blev etableret med diverse hjemmegjorte 
lækkerier: tre slags salat, to slags brød, hamburgerryg, frikadeller og to slags kage. Dertil øl og 
sodavand. Alle gik mætte fra mødet! 
 
Erik Hejlsø deltog sammen med sin kone i middagen. Erik var i sin tid med ved gruppens start og 
har gennem årene ydet en flot indsats, men er nu på plejehjem. Det var hyggeligt at hilse på ham.  
 
Status i arbejdsgruppen 
Vi indledte det egentlige møde med en runde, hvor hver enkelt fortalte ganske kort om sig selv i 
relation til arbejdsgruppen. Vibeke fortalte, at hun flytter til Falster og derfor melder sig ud af 
gruppen. Tak til Vibeke for hendes engagement i Gundsømagle Sø. Kirsten fortalte, at Q-gruppen 
nu var blevet en selvstændig gruppe, som ikke længere havde noget med arbejdsgruppen at gøre. 
 
Siden sidst 
Siden sidste møde i december er der ryddet op efter de to orkaner. Et par farlige  ”hængere” er 
skåret ned af en professionel anlægsgartner, der er fjernet en del grene fra Hove Å’s indløb til søen 
og taget på p-pladsens skur er blevet repareret, efter at det var blæst i stykker. 
 
Samarbejde med SCR Ungdom 
Der var intet nyt om dette. John og/eller Alex har muligvis haft kontakt med skolen. 
 
Ture 2014  
Ivan har tilbudt at guide turene den første lørdag i hver måned, hvis han kan blive hentet i 
Svogerslev eller Roskilde. Lisbeth er chauffør den 5. juli. Elise har udsendt en særskilt mail, hvor 
man kan melde sig som med-guide og/eller chauffør, se nederst i referatet. 
 
Kommende møder  
Vi kan låne lokaler i VUC Roskilde mandag og torsdag. De næste møder finder sted torsdag den 25. 
september og mandag den 8. december. 
 

Årets høslet 
Høslettet finder sted lørdag den 14. juni. Marie-Louise fra FVF’s sekretariat sender indkaldelse ud 
(der er tilmeldingsfrist den 1. juni) og sørger for koordinering mht. leer og høriver i samarbejde med 
Stig.  
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Veste 
Elise uddelte de meget flotte veste, som vi har fået med støtte til fra VELUX Fonden. De, der har 
bestilt en vest, kan afhente denne hos Jens, Østermarken 11, Ågerup, tlf. 46301283/29722334. 
 
Kommende arbejdsopgaver  

 Græs og urter vokser hurtigt i år, så der skal slås langs gangbroer og stier i den kommende tid. 
Markvejen ned til Vesttårnet skal slås. Elise beder Jørgen om at sende et par mand til 
slåningen 

 Noget hønsenet sidder løst på broen på Gåseengen. Stig ordner det. 

 Der er en del små bjørnekloplanter ved hjørnet, hvor gangbroen ud i rørskoven starter. Jens 
holder dem under observation, så ingen får lov til at sætte frø. 

 Plantegruppen opsætter hurtigst muligt de skilte om gøgeurter, som ligger i skuret 

 
Fælles sensommertur 
Britta havde foreslået, at der bliver arrangeret en fælles tur i sensommeren/efteråret af 1 til 2 dages 
varighed. Elise udsender mail, hvor man kan melde sig som arrangør. 
 
Fællestræf 
Elise mindede om, at der afholdes fælles træf for alle FVF’s arbejdsgrupper den 13. september. 
Træffet finder sted ved Saksfjed Inddæmning på Lollands sydspids. Alle opfordres til at deltage. Der 
udsendes nærmere oplysninger senere. 
 
Og så var et godt møde med akkompagnement af nattergalens sang slut. 
 
Tak til jer alle for en rigtig hyggelig aften og et godt møde. 
 
De bedste hilsener 
Elise 
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Til Kalenderen 
 
Bemanding på ture ved Gundsømagle Sø i resten af 2014 
Arbejdsgruppen afholder ture den første lørdag i måneden hele 2014.  
Udover Ivan som er guide på alle turene, er bemandingen (chauffører) følgende:  
 
Lørdag den 2. august, kl. 9 – ca. 12: Tommy 
Lørdag den 6. september, kl. 9 – ca. 12: Jens 
Lørdag den 4. oktober, kl. 9 – ca. 12: Jens 
Lørdag den 1. november, kl. 10 – ca. 13: Tommy 
Lørdag den 6. december, kl. 10 – ca. 13: Jens 
Lørdag den 3. januar, kl. 10 – ca. 13: Tommy 
 
Jens og Tommy har indsendt deres tilmeldinger til turene. De er fordelt som ovenstående. Er der 
ændringer, kan I jo aftale at bytte indbyrdes. 
 
Og husk alle er velkomne til at være med! 
 
Kommende arbejdsgruppemøder 2013 
 

 Torsdag den 25. september, kl. 18.30 i VUC Roskilde 

 Mandag den 8. december, kl. 18.30 i VUC Roskilde  


