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Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2013 
 
Årsmødet fandt sted lørdag 10/8 2013 kl. 18:00- ca. 23 hos Peter Ellegaard, Amalievej 3, Rørvig.  
 
Fremmødte: PEL, LB, JHC, JB, KES, PG, BV, CG, NHV, CN. 
 
1. Valg af dirigent og referent  
Dirigent: PEL; Referent: CN. 
 
2. Godkendelse af referat 2012  
Referatet fra årsmødet 2012 godkendt. 
 
3. Beretning fra bestyrelsen  
 
a) RFs arbejde og samarbejde med andre grønne foreninger 
 
# Skovbrugerråd (DOF v/LB). Intet særligt at bemærke, men et godt fora at være repræsenteret i 
m.h.t. fuglesagen i Rørvig. 
 
# DOF-Vestsjælland, RF repræsenteret ved PEL og LB. Intet særligt at bemærke. 
 
# GRO (Grønt Råd Odsherred) (LB repræsentant for DOF) og man vælges for en periode på fire år 
ad gangen. LB vil forsøge at blive valgt for endnu en fireårig periode ved næste valg.  
Dagsordener og referater er fremsendt løbende.  
 
# Rørvig By og Land (PEL i bestyrelsen og LB er suppleant). Foreningen Rørvig By og Land er en 
sammenlægning af Rørvig Naturfredningsforening og Rørvig Bevarelsesforening. 
 
# Rørvig Foreningsråd (PEL (revisor) og LB). Dette forum er en sammenslutning af alle foreninger 
med relation til Rørvig og er således ikke kun natur, men også f.eks. handel og kultur m.v. indgår. 
Rørvig Foreningsråd har fået et relativt stort overskud fra slag af plakater og bl.a. arbejdes der på at 
skabe en udsigtslokalitet på Højsandet, der kan blive en potentielt god observationsplads for 
fugletræk.  
 
b) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager 
 
# Projektet v/JB mht Korshage-udpegningsnotatet er afsluttet. Rydningen af slåenkrattet på KH-
spidsen påpeget, og man har erkendt at dette var en fejl. Projektet m.h.p. udpegning har fungeret 
godt og forslagene er blevet positivt modtaget og taget seriøst. JB vil lave et opfølgningsnotat m.h.t. 
Rynket Rose. 
# Græsning på Skansehage: RF afventer at tage stilling til evt. effekter på Skansehage forårsaget af 
græssende køer.  
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# Græsning på Flyndersø: Efter at hegnet er blevet fjernet i foråret 2012 omkring selve søen, har 
hestene nu direkte adgang til de omkransende vådområder ud mod søen. Der er tvivl om, der ligger 
potentielle problemer for fuglelivet heri. RF afventer at tage stilling til evt. effekter, men der 
opfordres til, at der rettes mere fokus på søen og dens umiddelbare omgivelser. 
 
# Slettermosegårdvandhullerne: Der er ved at blive helt ufremkommeligt omkring de små søer. RF 
mener, at det ville være godt, hvis der kunne etableres en sti og evt en platform, således at det igen 
bliver muligt at se søerne. 
 
c) DOF: Fugleåret, DOFbasen, caretaker-projektet 
# Fugleåret: LB laver en artikel til Fugleåret 2012 med arbejdstitlen ”Grågås A-Z; 
 
# DOFbasen: Nakke Kær er nu oprettet som DOFbase-lokalitet.  
Lokalitetsbetegnelserne ”Kysten ud for Plantagen”, ”Kysten ud for Dybesø”, og ”Kysten ud for 
Flyndersø” bibeholdes, men alle andre ”Kysten ud for …” er blevet nedlagt som 
lokalitetsbetegnelser, idet det vurderes, at de er uhensigtsmæssige. LB arbejder ihærdigt på at få 
folk til at rette deres tidligere indtastede DOFbase-observationer fra de nedlagte ”Kysten ud for 
XXX” til blot XXX.    
 
# Caretaker-projekter: officielt afsluttet på landsplan. 
 
d) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, e-mail lister  
 
# Hjemmesiden: v/KES og assisteret af Bo Valeur (BV) med løbende vedligeholdelse af 
hjemmesiden. Hjemmesiden kører og lever sit eget liv. KES forslår, at vi modernisere 
hjemmesiden, og vil tage initiativ til at implementere et nyt system, der vil gøre det nemt for andre 
end web-masters at lave ændringer m.v. LB vil gerne bidrage med ideer til den fremtidige nye RF-
hjemmeside. 
 
# Nyhedsmails: Det er indtrykket, at det fungerer godt. 
 
# E-mail-listen: Alle som ønsker det kan optages på denne liste (henvendelse til KES). Der 
opfordres til kun at anvende den til fugleemner. Der opfordres til, at man skriver nogle mails, når 
man har nogle fuglenyheder eller aktuelle fugleinformationer med relation til RF.  
 
4. Fremlæggelse af regnskab.  
Regnskabet for 2012 fremlagt og godkendt. 
 
5. Årsrapport  
Herunder evaluering af 2012-rapporten og planer for 2013-rapporten. 
JB udtrykker stor tilfredshed med kvaliteten af 2012-rapporten, men det var et stort arbejde for 
redaktionsgruppen bl.a. med at holde strikse dead-lines for at sikre, at der ikke går for lang tid før 
rapporten kommer ud. 
 
Mht 2013-rapporten: Kerneredaktionsgruppen skal finde sammen til efteråret senest 10 november, 
og der beslutte om rapporten kan fortsætte som normalt d.v.s. vurdere om den kritiske masse, der 
skal lave arbejdet, er stor nok. Hvis ikke, så skal der afholdes et bestyrelsesmøde kort tid derefter 
senest 30 november for at beslutte, hvad der så skal gøres. Enighed om, at RF skal have en 
produktion, også at der er en unik gevinst ved, at alle arter er behandlet hvert år, men det 
båndlægger især redaktionsgruppen i et stort årligt arbejde. Der bør/skal afholdes et forfattermøde i 
løbet af november måned, så det eventuelle arbejde kan påbegyndes allerede i december. 
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Der opfordres til at interesserede melder sig som forfatter/deltager til rapporten. For at lette arbejdet 
med 2013-rapporten, anmodes det at indtaste forårsobs inden 8 sep 2013. 
 
 
6. RF-projekter  
 
a) Fokusarter 2012: Rødrygget Tornskade og Broget Fluesnapper 
# Rødrygget Tornskade v/KES: 3 par på halvøen med hhv. 1 par på Korshage, 1 par ved Rishøj og 1 
par ved Slettermosegaard. 
 # Broget Fluesnapper v/ LB: ingen sommerobs, men mange syngende hanner i foråret. 
 
b) Anderledes kommunikation – walkie-talkie - evaluering 
Der opforders til, at man bruger WT så meget som muligt. Der ses flere fugle, når der er mulighed 
for hurtig kommunikation, når der er flere observatører f.eks. på de forskellige Korshagelokaliteter 
på samme tid.  
 
c) Dit forslag?  
Ingen emner kom op. 
 
7. Atlasprojektet  
LB orienterede. Alle kan i modsætning til tidligere være med overalt i hele perioden! 
Se mere om DOF's tredie atlasprojekt her: 
http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=897&Itemid=953 
 
DOF har fået penge til at starte endnu et Atlas-projekt og køre det i 3-4 år. Kvadraterne bliver på 
5x5 km dvs 5-8 kvadrater kommer til at dække RF-området. Man kan melde sig som 
kvadratansvarlig indtil der lukkes ned for tildeling 15/10-2013. Selve arbejdet starter 1/4-2014 og 
projektet vil blive styret fra DOFbasen. LB vil lave et udkast til et indlæg i et nyhedsbrev om 
Atlasprojektet.  
 
8. Valg til bestyrelsen  
CN og KES er på valg i år og genopstiller. JB, LB og PEL er ikke på valg i år.  
CN og KES modtog genvalg til bestyrelsen. 
 
9. Forslag fra medlemmerne – skal modtages senest 10/7. 
Der er ikke indstrømmet nogen forslag.  
 
10. Planlægning af Årsmødet 2014 
Det blev besluttet at afholde årsmødet 2014 lørdag 9 august hos LB. 
 
11. Evt.  
Lone og PEL takkes stort for dejlig mad & drikke samt hyggeligt hus i.f.m. årsmødet. 
 
 


