
Referat af
Rørvig Fuglestations Årsmøde 2008

Lørdag 27/9 2008 kl. 18:00 – 22:30 hos Anders Tøttrup, Digevej 9, Rørvig

Til stede: Peter Ellegaard (PEL), Knud Erik Strange (KES), Claus Nordstrøm (CN), 
Lasse Braae (LB), Palle Graubæk (PG), Jørgen Bech (JB), Jørgen Hulbæk Christiansen 
(JHC), Alex Schneider (AS), Christian Gade (CG), Anders Fisher (AF), Jørgen Scheel 
(JS) og Anders Tøttrup (AT).

1. Valg af dirigent og referent 
PEL blev valgt til dirigent, og AT tog referat.

2. Godkendelse af referat 2007 
Referatet fra sidste årsmøde blev godkendt uden kommentarer.

3. Beretning fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har afholdt fire møder i det forgangne år: november, januar, marts og juli alle 
hos forskellige bestyrelsesmedlemmer i Rørvig. Denne mødeaktivitet har fungeret godt 
og tænktes opretholdt fremover.

a) Rapporten, DOFbasen og Fugleåret
Rapporten for 2007 er udkommet. Stor ros til KES for flot arbejde og alle forfatterne for 
det store arbejde med at udarbejde den 35. Rørvigrapport. 
 
Vi har fået (gen)oprettet Rørvig som storlokalitet i DOFbasen, hvilket giver en masse 
fordele som ellers var forsvunden med den nye struktur. KES og AT har stået for 
kontakten med DOF.
Emnet afstedkom en del diskussion omkring registrering i ”fugletid” i DOFbasen. Man 
bedes indrapportere i dansk normal tid (den tid der står på uret). Hvis man bruger 
”fugletid”, bedes dette stå i bemærkningsfeltet. 

AT har skrevet et bidrag for 2007, som kommer med i næste udgave af Fugleåret. 
Ligesom det blev gjort for 2006. AT opfordrede til, at dette blev en tilbagevendende 
aktivitet, for bl.a. herigennem ”at vise flaget” for landets øvrige feltornitologer, og tilbød 
samtidig at stå for kontaktet til redaktionen på Fugleåret.

b) Hjemmesiden
KES orienterede om arbejdet med at opretholde vores hjemmeside.
Der er sket en smule ændringer i selve organisationen, men de eneste nye tiltag er 
”Fænologi” og ”Fokus-arter”.



Herefter fulgte flere gode forslag: Bl.a. mente flere, at det er vigtigt, at der sker noget 
mere på hjemmesiden, og at der burde laves noget mere reklame for hjemmesiden fx i 
Hovvig-tårnet. JB indskød, at en dagbog ville være en god oversigt over, hvad der sker. 
LB foreslog et referat for ture og aktiviteter eller store dage i området. KES rundede af 
med at invitere alle til at sende gode historier mv. direkte til KES, som vil lægge det på 
webben i overensstemmelse med bestyrelsen.
PEL afsluttede med at opfodre bestyrelsen til at gå videre med sagen og alle øvrige til at 
bidrage til hjemmesiden.

c) DOF´s Caretakerprojekt (Hovvig og Isefjordsmundingen) 
AT har oprettet en hjemmeside under DOFs caretakerside 
(siden findes her: http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php), og der er foretaget to 
tællinger i samarbejde med folk på Spodsbjerg.
PG understregede, at et link til RF-webben er vigtigt og det uhensigtmæssige i at skulle 
opretholde to hjemmesider.
PEL foreslog, at man i forbindelse med optællinger laver en tælling fra færgen.
LB og JB mente ikke at tællinger fra de to steder nytter noget pga. probelmer med 
dobbelttællinger, og at vejret er en vigtig faktor at tage med i overvejelserne
LB og JB forslog desuden at lave et link direkte til de specifikke bearbejdninger på RF-
hjemmesiden.
Bestyrelsen vil desuden sørge for at tilføre information om caretaker-projektet til vores 
hjemmeside evt. med egen ”bjælke”.

d) RF´s aktiviteter udadtil
AT orienterede om hvor medlemmer af RF-bestyrelsen er aktive, bl.a. DOF, DOF 
Vestsjælland, DN.
PEL og LB er aktive i projektet: Rørvig 2012 – Rørvig Foreningsråd. Det paradoksale 
ved projektet (som går meget langsomt fremad) er, at naturen har spillet en stor rolle for 
mange af de andre foreninger i projekter, men foreløbig drejer størstedelen af arbejdet sig 
om byzonen. Fordelen ved samarbejdet er, at forslag fremsendt til kommunen fra en stor 
samling foreninger vil have meget større vægt, end hvis RF sender forslag alene.
Herudover har CN forsøgt at sætte gang i Vadertællinger: CN efterlyste respons på e-
mails, og LB og AF fulgte op med en opfordring til at tage ud og opleve andre områder i 
Odsherred – og tælle vadefugle.

e) Sociale events
(1) Ugletur til Sverige medio marts 2008 med 8 deltagere og god succes med bl.a. 
Slagugle, Spurveugle og Tjur.
(2) PG har været fremme i skoene og sat gang i DOF, således Tårnenes Dag blev afviklet. 
Hovvig vandt konkurrencen og fik flot omtale i lokalpressen.

f) Planer for den nærmeste fremtid
Bestyrelsen har arbejdet med at få lavet en fænologitavle i Hovvig-tårnet, og CN 
annoncerer vadertællinger i oktober.

http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php


AF foreslog en opdatering af forekomsttavlen ved tårnet i Hovvig.
PG havde nogle opklarende bemærkninger angående fænologi-tavlen og vil arbejde på, at 
der vil være midler til tavlen, så den kan komme op i 2009.

4. Fremlæggelse af regnskab 
PEL gennemgik regnskabet. 
Kun få har indbetalt medlemskontingentet sandsynligvis pga. manglende girokort (som 
blev afskaffet idet en girokonto koster penge mens en konto i fx Nordea er gratis). Se 
punkt 5. Det overskud som foreningen har på kontoen skyldes produktionen af vores 
jubilæumsrapport tilbage i 1997. Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Forslag om indførsel af livsmedlemsskab
PEL fremlagde forslaget om at det årlige medlemskab erstattes af et livsvarigt 
medlemskab, således vi undgår at skulle sende brev ud hvert år.
JB og AS foreslog, at begrænse perioden til 10 år. LB uddybede, at kontingentet kun skal 
understøtte rapporten som er næsten gratis og hjemmesiden.
Efter afstemning hvor 10 stemte for det alternative forslag og 1 stemte imod, blev det 
besluttet, at kontingentet bliver på 350,- kr. dækkende en 10-årig periode.

6. RF-projekter 
a) Fokusarter (Rødrygget Tornskade, Sortspætte, Nattergal)
AT gennemgik resultatet af Projekt Rødrygget Tornskade og spurgte om der var 
opbakning til at fortsætte i 2009. Herfra fortsatte diskussion omkring vigtigheden af 
arten, og der var stor opbakning. 
PEL har ikke modtaget noget ynglefund af Sortspætte i 2008. 
LB fortalte om resultatet af Projekt Nattergal og kunne desuden konstaterer, at 
Nattergalen er tilbage til normalen efter den større forekomst i 2007. Ca. 10 par i 2007 
mod 35 par 2008.

b) Dit forslag
Vi fortsætter med at alle ovennævnte fokusarter i 2009.
CN forespurgte, om der var interesse for en tur til det østlige Polen. Der var nogen 
tilslutning, men igen til at arrangere turen.
LB fremhævede Bent Pedersens sammenstilling af udviklingen i antal årsarter over tid. 
Kun få havde modtaget denne, så Bent blev opfodret til at sende det rundt til en større 
kreds.

7. Årsrapporten
De fleste forfattere har sagt ja til at skrive en smule mere.
KES sagde ja, til at overtage chefredaktøren med hjælp fra en redaktion, som kan bistå 
med at presse på forfattere og bidragsydere.
Henrik Brænder og John Steffensen har givet tilsagn om at forfatte et mindre afsnit 
sammen. Så alt i alt ser det yderst positivt ud og 2008-rapportern syntes sikret.



KES foreslog at søge penge til trykning af rapporterne fremover. Dette går bestyrelsen 
videre med.

8. Naturpolitisk arbejde
LB efterspurgte opbakning fra RF aktive medlemmer til sit øvrige naturpolitiske arbejde. 
Fuglesagen har til tider yderst svære vilkår, og LB står tit alene med sine synspunkter. RF 
har oplysningerne/data til at underbygge diverse natur-sager, så når der er sager mv. er 
vores opbakning meget vigtig. RF bør være mere aktive ift. lokale sager, så længe der er 
”fugl i det”.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
AT, LB og PEL var på genvalg til bestyrelsen, og AT var på genvalg som formand. Alle 
blev valgt. 
KES og CN var ikke på valg i år.

10. Forslag
Ingen forslag var indkommet.

11. RF-årsmøde 2009 
Det næste Årsmøde blev fastlagt til 26. september 2009.

12. Evt. 
LB foreslog, at foreningen opretter under-emailgrupper fx ”medlemmer”, ”aktive” 
”redaktion” osv. Bestyrelsen går videre med forslaget inkl. oprettelse af et filter på 
”medlemslisten”, således alle medlemmer ikke kan sende ud til alle andre medlemmer 
uden at gå forbi bestyrelsen.
KES informerede om grunden til at hjemmesiden er død. Det skyldes, at DOFbasen er 
død pga. hacker-angreb.

29.september 2008


