
Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 30. september 2006. 
 
Fremmødte: CN, LB, PG, PEL og KES 
 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: LB 
Referent: KES 

 
 
2. Godkendelse af referat 2005 

OK. 
 
 
3. Orientering fra bestyrelsen mm. 
 

- LB orienterede om den kommunale sammenlægning og hvilken betydning dette 
vil få for bl.a. det Grønne Råd. PEL er vores repræsentant i den nuværende 
kommune og er villig til at fortsætte. Imidlertid er det endnu ikke afgjort hvilke 
foreninger der vil blive repræsenteret. Kommunerne afholder et åbent møde den 
12/10, men vi kunne desværre ikke finde nogen som kunne/ville deltage i dette 
møde. CN sender et brev til Grønt Råd og meddeler at RF gerne fortsat vil 
deltage. Evt. kan vi også fungerer som DOF's repræsentant i rådet. 

 
- LB orienterede også om ændringer i DN som følge af kommunalreformen. LB er 
formandskandidat i den kommende lokalkomite for hele Odsherred. Der afholdes 
fælles årsmøde den 3/10 for de nuværende 3 kommuner. 
 
- Diskussion af stiudvalgets arbejde. Vi skal forsøge at få arbejdet i dette udvalg 
til at fortsætte efter reformen. Åbne sager: Thors sti og stiforbindelsen i 
Langesømosen. I den gamle Nyk.-Rørvig kommune var der i år faktisk afsat 
100.000 kr til stier mm. - de blev bare aldrig brugt!! 
 
- Connie Hedegaard (miljøministeren) har åbnet for en ny mulighed for at få 
tilskud til forskellige naturaktiviteter:  

Partnerskabet har til formål at udbrede og underbygge mulighederne i 
frivillige lokalt forankrede frilufts- og naturprojekter.   
Hensigten er, at frilufts- og naturprojekter, baseret på lokalt engagement, skal 
skabe lokal forankring og ansvar for naturen. 

 
http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/6FF082EB-2B1E-4E72-8A0F-F872E7EEF835/26936/Partnersk060920.pdf 

 
 
3a. Årsrapport 

 
Evaluering 2004: OK. 
 
Rapport 2005: Det har været meget svært at få materialet ind, der mangler stadig 
flere bidrag. Vi regner meget kraftigt med at disse bidrag kommer ind allersenest 
til november, således at vi kan få skrevet rapporten i løbet af vinterens mørke 
måneder! 



Vi har tilsagn fra de fleste af de nuværende redaktører om, at de er villige til at 
fortsætte som forfattere. Der mangler dog endelige bekræftelse fra JB (og til dels 
EVR og JHC). 
Det blev vedtaget at 2005-rapporten trykkes som normalt, men at vi fremover 
også vil lægge rapporterne i pdf-format på nettet, således at de er tilgængelige for 
alle. 
Fra og med 2006-rapporten vil vi ikke længere lave en trykt udgave, rapporten vil 
i stedet kun ligge på nettet, bl.a. i pdf-format. Det vil forsat, mod betaling, være 
muligt at få en udskrift hos PEL. 
 
Der var også en længere diskussion om muligheden for at anvende DOFbasen. 
Det ville være en stor fordel hvis alle indtastede deres obs. løbende. 
Vi ville f.eks. kunne gå i gang med at skrive rapporten umiddelbart efter årets 
slutning. Man kunne også forestille sig at RF-hjemmesiden fremover blot ville 
vise hvad der er indtastet i DOFbasen, eller et uddrag heraf. 
PG gjorde opmærksom på at DOFbasen mere og mere bruges som "officielt 
redskab", det har derfor stor betydning at også de seneste aktuelle obs er med i 
DOFbasen. 

 
 
4. Fremlæggelse af regnskab 
 

PEL præsenterede årets regnskab: 
Vi har en kassebeholdning på ca. 17000 kr. 
Der er i årets regnskab dobbelte udgifter og indtægter i forbindelse med års-
rapporter. 
Abonnementer på udenlandske blade er opsagt. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Bestyrelsen lægger op til at vi ikke længere vil udsende mødeindkaldelser, 
referater, årsrapporter mm. som "papirpost", fremover vil al kommunikation 
foregår via mail og net. Dette betyder at vi kan nedsætte kontingentet til 50 kr. pr. 
år. 
Det betyder også at vi vil nedlægge vores giro-konto og i stedet oprette en ekstra 
"privat-konto" og derved spare et anseeligt gebyr. 

 
 
5. RF-kommunikation 
 

KES fremstiller en ny telefonliste. 
 
KES laver et oplæg til et nyt lokalt hit-telefon-net. 
 
Muligheden for at bruge "multi-SMS'er" blev også diskuteret, men vi nåede ikke 
til nogen afklaring. Man opfordres til at undersøge hvilke tekniske muligheder 
man har i sin mobil. 
 
Som nævnt under punkt 4 går vi i øvrigt over til ren elektronisk kommunikation. 
Det betyder bl.a. at vores liste1-mailliste fremover skal være identisk med 
medlemslisten. Der åbnes dog mulighed for "enkelte undtagelser" fra denne regel! 
 

 



 
6. RF-projekter 
 

Slagugletur: Vi forsøger at lave ugletur til mellemsverige. Vi regner med en 
forlænget weekend omkring 17-18 marts 2007. PG er tovholder. Deadline: 1/1-
2007. Mail til PG hvis du er interesseret. 
 
Tur til ØstPolen maj/juni 2007: CN undersøger mulighederne. 

 
 
7. Årsrapport 

Flyttet op som punkt 3a. 
 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Genvalg til LB, PEL, KES, AT og CN. 
 
 
9. Næste årsmøde 

KES kontakter JS. Vi forsøger at finde en dato i maj/juni 2007. 
 
 
10. RF-fest. 

Vi vil satse meget hårdt på at der næste år bliver en rigtig årsfest i forbindelse med 
årsmødet! Hvis alt andet kikser kan vi simpelthen mødes til spisning på en af 
områdets udmærkede restauranter. 

 
 
KES 
02-10-2006 


