Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2016
Tid og Sted: Lørdag d. 8. oktober hos Lasse Braae, Sophievej 10, 4581 Rørvig.
Mødet startede kl. 19:00.
Fremmødte: PEL, KES, LB, JHC, PG, NHV, SKP, CN.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL
Referent: CN
2. Godkendelse af referat 2015
Referat 2015 blev godkendt.
3. Beretning fra bestyrelsen
a) Indledning (PEL)
Formanden indledte mødet med en kort gennemgang af aktiviteterne i det forgangene år samt
opridsede, hvad der havde karakteriseret året rent fuglemæssigt. Derudover blev det nævnt, at der er
kommet to nye medlemmer siden sidste år, således at vi i dag er 59 medlemmer.
b) RFs samarbejde med andre grønne foreninger (LB)
DOF-Vestsjælland:
Her har arbejde omkring ATLAS-projektet fyldt det væsentligste i den sidste tid.
Rørvig By og Land
Vedrørende ”landdelen” (d.v.s. den del, der tidligere var Rørvig Naturfredningsforening) vil der i
fremtiden være mindre fokus på klagesager, idet foreningen vil prøve at være mere proaktiv og
opsøgende i forbindelse med foreningen Rørvig By og Lands interesser.
Under dette punkt blev det nævnt at kommunen er begyndt at sælge ud af sine grunde, og her bør
RF være opmærksomme på om hensynet til naturen og fuglesagen varetages.
Der er p.t. ingen direkte forbindelse til DN, så der er intet særligt at bemærke i den henseende.
c) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager (LB)
Projektet med kystsikring med dige ved byen langs Isefjorden bliver skrinlagt.
Kystsikring ved Flyndersø: intet nyt siden sidst.
Kystsikring ved Dybesø: Der afholdes borgermøde d. 24. oktober.
RF følger sagerne.
d) Lokaliteterne og samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland (LB)

Der har været besigtigelse på Korshageområdet, hvor JB og LB deltog fra vor side (JB har skrevet
et referat). Naturstyrelsen er glade for dialogen og vil gerne forsætte med fælles besigtigelsesture én
gang årligt andre relevante steder på halvøen.
e) DOF: Fugleåret og DOFbasen. (LB)
Fugleåret
Fugleåret er snart færdigt, så husk at bestille mens det stadig er muligt. Fuldgyldige DOFmedlemmer får den gratis og kun portoen skal betales. JB har skrevet afsnittet om Rørvig, og der
var fuld enighed om at rose ham for den gode stil og det store arbejde hermed.
DOFbasen
To generelle opfordringer.
1) Der opfordres til ved indtastninger at være mere præcis og korrekt m.h.t. lokalitetsangivelser og
tidspunkter;
Der opfordres til at bruge lidt mere tid på korrekturlæsning af egne obs (gøres nemmest når man er
færdig med en ”tur”).
2) Der opfordres til at benytte dof-basen så meget som muligt af naturpolitiske årsager, da
DOFbasen blandt andet danner grundlag for dokumentation af fugle- og natursagen indenfor en stor
del af den offentlige forvaltning. En stor aktivitet af mange aktører tæller altid positivt.
f) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, RF-listen. (KES)
Hjemmesidens udseende har grundlæggende været uændret i lang tid.
Årsrapporterne ligger nu komplet tilbage til 1995 og 1997-jubilæumsrapporten med de foregående
25 års samlede bearbejdninger (hvor de første 22 år dog kun findes som en del af opsummeringen i
1997-rapporten) er næsten lagt ind så der snart ligger sammenlagt 45 års dokumentation for
fugleobservationer ved Rørvig.
Fotodelen kører i princippet autonomt: de enkelte fotografer styrer selv, hvordan de præsenterer
deres billeder. Rækkefølgen af de enkelte fotos bestemmes af observationsdatoen. KES går kun ind
når der opstår problemer.
4. Rørvigrapporten
a) Træktabeller og andre talmaterialer (LB)
LB takkes for den store indsats med udarbejdelse af træktabeller og LB vil gerne forsætte.
b) DOF-basen (LB)
Intet særligt til dette punkt udover det som allerede er nævnt i punkt 3e.
c) 2015-rapporten. Evaluering og planer for 2016-rapporten. (KES, LB, JB)
Processen med udarbejdelsen af 2015-rapporten har kørt godt og der er tilfredshed med den
endelige 2015-rapport. Datamaterialet og det indledende arbejde til 2016-rapporten er ved at blive
forberedt.
d) Kvalitetsudvalget (JB)
Kvalitetsudvalget (der består af JB, JHC og AT) fungere godt, men der har været nogle enkelte
komplikationer. Derfor blev det besluttet at når en redaktør kontakter en observatør, om en sag der
kan have kvalitetsudvalgets interesse, sendes der en cc til kvalitetsudvalget

e) Profilering af rapporten (PEL)
Når en ny RF-rapport foreligger skal den udsendes af formanden til relevante myndigheder samt til
sommerhusmagasinet ”Landliggeren”, til foreningen ”Rørvig By og Land” og til ”Geopark
Odsherred”.
5. RF-projekter
a) Fokusarter Rødrygget Tornskade. (PEL)
I sæsonen 2016 har der været i alt 12 ynglepar som resulterede i 25-26 unger, hvilket vist er det
højeste tal nogensinde registreret på Rørvighalvøen. PEL har lavet et notat om dette, som kan læses
på bloggen på hjemmesiden.
b) GeoTagging (LB)
Der opfordres til at benytte ”Geotagging” af relevante fugleobservationer ved indtastning i DOFbasen. Sjældne ynglefuglefund eller andre følsomme fugleobservationer bør ikke ”Geotagges” så de
er synlige i den følsomme tid – kan med fordel lægges ind med noget forsinkelse.
c) Feltdækning: Mulige veje til forbedringer? (LB)
Hvad angår trækdækning, er der i de senere år en tendens til mindre aktivitet i trækperioden. Der
opfordres til, hvis muligt, at koordinere indsatsen på de potentielt gode trækdage. Der opfordres
også til at, hvis f.eks. en observatør på feltlokaliteten registrerer stor trækaktivitet men er nød til at
forlade observationsposten, så bør observatøren udsende en sms med information om den store
trækaktivitet som orientering til en bredere kreds af ornitologer, så kan andre få mulighed for at
træde til så trækket forhåbentligt i længere tid kan dækkes den dag.
d) Redekasser? (PEL)
Et forslag blev fremført, om der er potentiale for at etablere en ynglelokalitet for digesvaler på
indersiden af den yderste dæmning i Hovvig. Der var blandt deltagerne på årsmødet opbakning til at
sagen i første omgang indledningsvis undersøges. PEL og LB prøver i samarbejde med skoven at se
på mulighederne.
e) Brug af walkie-talkie
Det er det almindelige indtryk at WT kun anvendes i et vist omfang. Der opfordres igen til at bruge
WT noget mere.
6. Atlasprojektet – status (LB)
Atlasprojektet kører på sidste år. LB har 2, AT og EVR har hver 1 atlaskvadrat i Rørvigområdet. Der
opfordres til at tjekke observationer i forhold til Atlasprojektet, som LB vil skrive noget om på
blokken på hjemmesiden.
7. Fotografer – adfærd:
Til glæde for mange brugere af hjemmesiden er det godt med de gode og spændende fotos som
bliver præsenteret. Men der blev også nævnt problemer med fotos evt. taget for tæt på redesteder.
Ligesom det fra fotografernes side bør overvejes om det er nødvendigt fortsat at fotograferer f.eks.
Rødrygget Tornskade og Sortstrubet Bynkefugl hvor der allerede er et stort billedmateriale til
rådighed. Det blev aftalt at PEL anmoder fotograferne om selv at fremkomme med et sæt etiske
regler for fuglefotografering.

8. Fremlæggelse af regnskab - vedhæftet. (KES).
Regnskabet godkendt. Der er kommet to nye medlemmer inden for det sidste regnskabsår.
9. Valg til bestyrelsen
JB, LB og PEL er på valg i år og genopstiller. CN og KES er ikke på valg i år. JB, LB og PEL blev
genvalgt og hildet med applaus.
10. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.
11. Planlægning af Årsmødet 2017
Der vil blive forsøgt at finde en dato i sensommeren eller til efteråret 2017 men bestyrelsen vil
vende tilbage med en endelig dato.
12. Evt.
Under dette punkt blev der drøftet ideen om at udgive en 50 års-jubilæumsrapport i 2022 i lighed
med 25 års-jubilæumsrapporten fra 1997. Der var umiddelbart god interesse for dette og bestyrelsen
vil overveje og lade denne idé simre på bagerste blus indtil videre.
Til sidst: LB & hustru takkes for at lægge hus til og for den gode bespisning, m.v.

