Referat af
Rørvig Fuglestations Årsmøde 2007
Lørdag 15/9 2007 kl. 15:00 hos Lasse Braae, Sophievej 10, Rørvig.
Til stede: Peter Ellegaard (PEL), Knud Erik Strange (KES), Svend Petersen (SP), Claus
Nordstrøm (CN), Lasse Braae (LB), Palle Graubæk (PG) og Anders Tøttrup (AT)
1. Valg af dirigent og referent
PG blev valgt til dirigent, og AT blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat 2006
Referatet fra sidste årsmøde blev godkendt. Pga. nutidens hurtige
kommunikationssystemer såsom e-mail vil referater fra Årsmødet fremover blive
godkendt efter rundsendelse og en varslet tidsfrist for indsigelser.
3. Beretning fra bestyrelsen
a) Grønt Råd og samarbejdet med DOF Vestsjælland
PEL sidder i DOF Vestsjællands bestyrelse og har deltaget i en del møder i løbet af året.
Vi har ingen repræsentant i Grønt Råd, men Hans Meilstrup sidder for DOF, og vi har
dermed indsigt/indflydelse via DOF Vestsjælland. Indtil videre er samarbejdet ved at
blive kørt ind, og der har indtil videre ikke været store sager inden for vores område.
b) Igangværende og afsluttede sager
Sagen vedrørende Langesømosen er endnu ikke afsluttet, idet skydetårnet ikke er i den
tilstand myndighederne ellers har krævet. Bestyrelsen følger sagen nøje.
c) Nye sager på vej
Intet at bemærke.
d) Caretakerprojektet (Hovvig og Isefjordsmundingen)
PG orienterede om Hovvig, og AT orienterede om Isefjordsmundingen. RF dækker hele
Rørvighalvøen og har i princippet været caretaker-gruppe her i over 34 år. Der vil blive
arbejdet for en bedre dækning af fokus-arterne fremover.
Bestyrelsen vil desuden sørge for at tilføre info om caretaker-projektet til vores
hjemmeside med egen ”bjælke”.
e) RF og samfundet – Rørvig 2012
PEL orienterede om projektet, som er resulteret i en vision for den fremtidige udvikling i
kommunen. Det er sendt til kommunen, og vil forhåbentlig påvirke lokalplanerne
fremover. Generelt har holdningen været, at der ikke skal bygges mere og tættere i
byzonen, hvilket har været helt i tråd med RFs ønsker.

4. Fremlæggelse af regnskab
PEL gennemgik regnskabet. Vi har haft et overskud på knap 4.000 kr. det forgangne år og
har nu en egenkapital på omkring 20.000 kr. Regnskabet blev godkendt.
5. RF Fremtid - Det kontingent frie år! Og nedlæggelse af abonnementsordning –
fremover kun medlemmer!
Alle skal fremover betale det samme kontingent. Der vil dog ikke blive trykt en rapport,
og vi vil nedbringe alle postudgifter til et minimum ved at anvende e-mail
kommunikation. Desuden nedlægges vores girokonto, og vi opretter en almindelig
bankkonto. Dette vil bestyrelsen sørge for at kommunikere ud via et brev.
RF går direkte over til det nye system, så der bliver ikke et ”kontingent friet år”, men
kontingentet bliver sat ned fra 150kr til 50kr.
6. RF-projekter
a) (Slag)ugletur til Sverige medio marts 2008?
PEL har overtaget projektet, efter at PG oprindelig opfandt idéen. Forslaget fra PEL går
på at flyve til Stockholm og sove nær ”ugleruten”, med afrejse torsdag aften og hjemrejse
søndag. Dette giver tre nætter/morgener til at få ”listen fuld”. Området byder bl.a. på
Slag-, Perle-, Spurveugle; spætter heriblandt mulighed for Tretået Spætte, Tjur, Urfugl og
Hjerpe. PEL rundsender mere information om rejsen.
b) Hjemmesiden og DOF-basen
KES fortalte om, hvordan DOFbasen er integreret på vores hjemmeside og i vores system
i øvrigt. Flere og flere taster selv deres observationer direkte ind i DOFbasen, hvorfra de
kommer ind i vores system. Der blev opfordret til at flere løbende taster deres
observationer ind i DOFbasen (eller sender obs til KES), således vi får vores data i hus
tidligere og får en mere opdateret disponering af Rørvighalvøen på Internettet.
LB har nedlagt sin hjemmeside, og det er bestyrelsens ønske at føre oplysningerne
herfra til RF-hjemmesiden. Dette vil kræve en smule arbejde og vedligeholdelse, som til
dels kan gøres i forbindelse med rapportskrivningen. Bestyrelsen følger op.
Der bliver to landsdækkende vadefugletællinger i 2008. RF vil forsøge at dække så
meget af Odsherred som muligt. Bestyrelsen informerer om dette, når vi nærmer os
datoerne.
c) Projekter i 2007
AT gennemgik resultatet af Projekt Rødrygget Tornskade. Den midlertidige rapport bliver
lagt på vores hjemmeside.
LB fortalte om resultatet af det lidt mere impulsive Projekt Nattergal. LB fremsender
ligeledes en oversigt, som kan blive lagt på hjemmesiden.
d) Dit forslag
Vi fortsætter med at have fokus på Rødrygget Tornskade og Nattergal i 2008.
Baggrunden er, at det er nogle af vores vigtigste ynglefugle.

7. Årsrapport
a) Evaluering af 2005-rapporten
Rapporten blev udgivet i foråret 2007. Udover positive tilkendegivelser var der ingen
kommentarer til rapporten.
b) Status for 2006- og køreplan for rapporten
Rapporten blev delt rundt til alle store begejstring, og der var stor ros til KES for flot
layout samt forfattere og redaktionen for godt arbejde. Vi er nu på omgangshøjde, og det
bliver dejligt at nyde efteråret med god samvittighed. Alle opfordres til at få indtastet
eller indsendt deres observationer seneste 15. januar 2008, således vi kan gå i gang med
at skrive 2007-rapporten 1. februar 2008.
Det blev besluttet at forfattere, fotografer og bestyrelsen får én trykt rapport, mens alle
øvrige kan finde en print-venlig version på vores hjemmeside..
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
LB, PEL, KES, AT og CN genopstillede, men CN ønskede at træde tilbage som formand.
AT opstillede til formandsposten, mens CN stillede op som næstformand.
Alle blev valgt med applaus.
9. Godkendelse af nye vedtægter
LB havde udarbejdet et forslag til nye vedtægter, som er rundsendt i forbindelse med
indbydelsen til Årsmødet. De nye vedtægter blev vedtaget.
10. RF-årsmøde 2008
Årsmødet blev fastlagt til 13. september 2008 kl. 19:00.
11. Evt.
PEL orienterede om det svære ved at arrangere en sommerfest og få folk til at melde
tilbage på indbydelsen. På baggrund af det utrolig ringe antal tilbagemeldinger på festindbydelsen i særdeleshed og den ringe tilslutning i det hele taget har bestyrelsen
besluttet, at lægge denne årlige event på hylden fremover. I stedet overvejer bestyrelsen
at kombinere Årsmødet med en middag for de fremmødte.
20.september 2007

