Arresøgård Nyt
Nyt fra Grundejerforeningen Arresøgård

SK
HU 11. maj 2009
afholdes den årlige
generalforsamling
Som annonceret i sidste nummer af Arresøgård Nyt afholdes
den årlige generalforsamling 11.
maj 2009 kl. 19:00.
Der er mange ting på dagsordenen. Blandt emnerne på aftenens program er bl.a. nye vedtægter for grundejerforeningen,
nye ordensregler, en plejeplan
for engarealet og en nødvendig
kontingentforhøjelse.
Der er altså stof nok til en god
debat. Hvis du vil være med til
at påvirke slagets gang, så mærk
aftenen af i kalenderen allerede
nu.
Du vil inden 11. april 2009
modtage den officielle indkaldelse inkl. forslaget til vedtægtsændringer, regnskab mv.
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Engarealet:

Fældning/oprydning
Week-enden 3-5. april 2009
Kom og giv en hånd med lørdag og søndag
4-5. april, grill dig en bøf
og tag så brændet med hjem bagefter!
Bestyrelsen har besluttet at påbegynde oprydningen af fællesarealet
med fældning af nogle af de store træer fredag den 3. april 2009.
Engarealet vil derfor blive afspærret denne dag.
Lørdag og søndag den 4-5. april skal vi rydde op, så kom og vær med.
Lørdag skal der skæres/klippes grene, som bæres til bålet og afbrændes,
og stammerne skæres op i passende stumper og indsamles.
Søndag fortsætter vi oprydningen, sætter bådbroen ud og slutter
af med fælles spisning (grill) og tildeling af brænde for de, der har
deltaget i oprydningsarbejdet.
Af hensyn til indkøb af bøffer/pølser og drikkevarer er tilmelding
til fællesspisningen nødvendig.

Formand Steen Just indsamler tilmeldinger
på telefon: 4498 2489, eller
via e-mail: steen.just@skolekom.dk

Så skal broen ud igen
I forbindelse med vores arbejdsweekend sætter vi broen ud igen

søndag den 5. april. kl. 10.00
Der er i vanlig stil brug for 12
stærke sæt arme og ben, waders og
værktøj med snor i. I år slutter vi
af med ikke blot et par små skarpe,
men med grillmad i fællesskab med
alle fra oprydningsholdet.
Yii-haa, så er det snart sommer!
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Musvåge fotograferet februar 2009
ved vores engareal.

Arresøens fugleliv
Havørnen
er nu almindelig
I hele den forgangne januar måned
og dele af februar har Arresø været
islagt. Og mange, som har gået tur
på fællesarealet i denne periode,
har måske undret sig over et eller
to store mørke punkter langt ude
på isen. Med en god kikkert kan
det konstateres, at der er tale om
havørne, som netop denne vinter
har vist sig usædvanligt mange

gange. Andre år, når søen ligeledes
har været islagt, er det kun sjældent
sket. Men i år har man i klart vejr
ofte kunnet se disse store rovfugle
enten siddende ubevægelige på isen
eller flyvende lavt over søen, typisk
ud for Auderød Skov eller i søens
nordende mod Tisvilde Hegn. Og
i den sydlige ende af søen - ud for
Pøleåens udløb - blev der på ”ørnens dag” den 15. februar i år set
mindst 5 forskellige havørne, hvil-

ket ligeledes er helt ekstraordinært.
Det tyder på, at der er gode fødemuligheder ved Arresø, og dette
kan da også konstateres at være
tilfældet. Havørne er ikke kræsne og
har mange forskellige dyr på menuen, blandt andet fugle som skarver,
andefugle, blishøns foruden fisk og
mindre pattedyr. Og de går da heller ikke af vejen for ådsler.

Typiske vandfugle ved Arresø
Netop fugle er der rigtigt mange
af på Arresø, som da også af EU
er udpeget som et særligt vigtigt
fuglebeskyttelsesområde. Og det
rige fugleliv gælder også i vinterperioden. Alene ud for fællesarealet
forekommer i isfrie perioder store
flokke af Stor Skallesluger, en elegant dykand, som typisk svømmer
i det åbne vand langs iskanten.
Desuden ses tit flokke af Hvinand
og Troldand og lejlighedsvis enkelte
eksemplarer af Lille Skallesluger. Og
gerne stående på isen finder vi anRørdrum i tagrørene ved Arresø.
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defugle som Gråand, Grågås, Bramgås og Canadagås, samt af og til
nogle svaner. Overalt og året rundt
ses Skarv, Hejre, Blishøne og Toppet
Lappedykker. Og er man heldig - og
bevæger sig meget stille - kan man
måske overliste en Rørdrum i tagrørene (se billedet), en sjælden fugl,
nært beslægtet med Hejre og med
en særpræget brummende stemme.
Også Vandrikse findes i tagrørene,
men den er som Rørdrum meget
svær at få øje på.

Søområdets øvrige gæster og
sommerbeboere
Over søens rørbræmme kredser af
og til Blå Kærhøg, som her i vinterperioden afløser Rørhøg, der gerne
trækker sydpå om vinteren, men
til gengæld er et almindeligt syn
i sommerperioden, da der yngler
flere par i Tisvilde Hegn nær søbredden. Naturligvis kan man også
ind imellem iagttage andre fuglearter på og ved søen, f.eks. under
forårstrækket eller vintertrækket eller fugle, som af og til optræder ved
søen, f.eks. Musvåge (se billedet) eller Fiskeørn, som i sommerperioden
ikke sjældent kan ses styrtdykke
mod søens overflade for at fange
en fisk. I forårsperioden kommer
adskillige småfugle hertil fra sydligere himmelstrøg for at bygge rede
og yngle i rørskoven eller i buskene
langs søkanten.

Mere om Arresø følger
Det rige fugleliv på og ved Arresø
skyldes naturligvis tilstedeværelsen af rigelige fødemængder, og
her drejer det sig først og fremmest
om søens fisk, som direkte eller
indirekte udgør fødegrundlaget for
mange fugle. Fiskemængden og
fiskearternes sammensætning er på
sin side afhængig af søens forureningstilstand. Denne sammenhæng
og fremtidsudsigterne for søen
vil blive omtalt i et af de følgende
numre af Arresøgård Nyt.
Gudmund Nielsen
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Formandens
klumme
To vigtige udvalg har fremsendt deres
indstillinger til bestyrelsen
Naturudvalget ønsker, at slåning
af fællesarealet ved søen ophører.
Afhøstningen fortsætter, men nu
efter en plejeplan, der skal fremme
udviklingen af engvegetationen.
Træarterne Seljerøn, Birk og Pil
fjernes fra fællesarealet, mens Æble,
Tjørn og Mirabel udtyndes og beskæres i forbindelse med en fælles
arbejdsdag på fællesarealet. Disse
forslag sætter bestyrelsen i værk i
foråret. Se indlægget om de fælles
arbejdsdage 4-5. april.
Fællesarealets pleje på længere
sigt: Bestyrelsen forelægger forslag
på generalforsamlingen med udgangspunkt i Naturudvalgets indstillinger. Der er egentlig tre forskellige forslag, men efter oprydningen
mener bestyrelsen, at to alternativer
er tilstrækkelige:
1) Fællesarealet ryddes for al trævækst og vedligeholdes som
egentligt engareal. Prisoverslag
og budgetkonsekvens fremlægges naturligvis for Generalforsamlingen.
2) Fællesarealet vedligeholdes, således at det får præg af engareal,
men de beskårne eksemplarer af
Æble, Tjørn og Mirabel bevares.
Når oprydningen er overstået den
6. april vil du kunne danne dig et
godt indtryk af, hvorledes plan 2)
præsenterer sig. Hvis du synes, at
der skal mere til, kan du stemme
for plan 1) ved generalforsamlingen
den 11. maj kl. 19.00.
Gul Iris er en hyppig forårsgæst
i bredzonen ved engarealet.

Vedtægtsudvalget har afgivet sin
indstilling, og til generalforsamlingen vil der foreligge forslag til
nye vedtægter og til ordensregler
for vores fælles arealer. Bestyrelsen
håber derfor på stort fremmøde og
livlig debat.
Fremtiden for stien rundt om
Arresø er uvis efter det er besluttet,
at hele ekspropriationssagen skal gå
om. Vi afventer en officiel henvendelse herom.
Steen Just
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Lær at beskære
æbletræer
Beskæring af bl.a. æbletræerne på engarealet sker i den
fælles arbejdsweek-end 4-5. april under ledelse af gartner
Christina Woller-Nielsen, der her vil øse af sin viden om
beskæring.
Du kan i løbet af de fælles
arbejdsdage på engarealet
4-5. april 2009 lære hvordan du bedst beskærer bl.a.
misligholdte æbletræer.
Dem står der nemlig
rigtig mange af på engarealet, og de skal have sig en
ordentlig omgang.
Mange af æbletræerne
på engarealet er for høje,
og nogle er i elendig forfatning. Hvis de skal bevares
skal de passes, så de giver
os den glæde de bør, dvs.
bl.a. leverer blomster om
foråret og frugt om efteråret – som man kan nå at
plukke uden at klatre eller
slæbe rundt på en stige.
Gartner Christina

Woller-Nielsen instruerer
derfor i hvordan træerne
på engarealet bedst beskæres.

Bestyrelsen
Formand
Steen Just,
Paradis Allé 20,
tlf. 4498 2489.
Næstformand
Jacob Schäffer,
Paradis Allé 22,
tlf. 2021 1958.

Kandidat til
bestyrelsen?
Der er valg til bestyrelsen
ved generalforsamlingen
den 11. maj. Er du kandidat?
Bestyrelsen opfordrer hermed
alle, der er interesseret i at være
med til at påvirke udviklingen
af fællesarealer og fælles trivsel i
Grundejerforeningen Arresøgård,
til at stille op som kandidat til
bestyrelsen ved generalforsamlingen den 11. maj 2009.
Der er nok at tage fat på, så
hvis du mener, at du kan afse tid
til at deltage i 4-6 årlige bestyrelsesmøder og lidt hjemmearbejde
i ny og næ, så er du helt sikkert
et fremragende bud på en kandidat.
Selvom du kan vente med
at stille op som kandidat til
selve generalforsamlingen, så vil
bestyrelsen gerne høre fra dig
forinden. Så kan vi foreslå dig
som kandidat og få dig stillet op
på valglisten.
Ring til Grundejerforeningens
formand Steen Just på tlf. 4498

2489 for at få yderligere oplysninger om bestyrelsesarbejdet i
foreningen.

Kasserer
Jenny Bonne Pedersen,
Paradis Allé 23,
tlf. 4828 7137.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Christina Woller-Nielsen,
Arresøgårds Sideallé 11,

tlf. 4870 8788.
Gurli Hinrup,
Plantage Allé 18,

tlf. 4871 3201.

Suppleanter
Gudmund Nielsen,
Plantage Allé 26.
Holger Christensen,
Arresøgårds Allé 32.

Revisorer
William Grahn,
Paradis Allé 24.
Hanne Birgit Olsen,
Arresøgårds Allé 28.

