
Referat af
Rørvig Fuglestations Årsmøde 2009

Lørdag 26/9 2009 kl. 18:00 – 22:30 hos Lasse Braae, Sophievej 10, Rørvig.

Til stede: Peter Ellegaard (PEL), Knud Erik Strange (KES), Lasse Braae (LB), Palle 
Graubæk (PG), Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), Christian Gade (CG), Flemming 
Jeppesen (FJ), Winnie Ilsted (WI) og Anders Tøttrup (AT).

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

2. Godkendelse af referat 2008 
Referatet fra sidste årsmøde blev godkendt med ros fra PG.

3. Beretning fra bestyrelsen 

a) RFs arbejde og samarbejde med andre grønne foreninger

Bestyrelsen har afholdt to møder i det forgangne år (maj og august). Formanden takkede 
den øvrige bestyrelse for højt aktivitetsniveau og god brug af e-mail kommunikation 
igennem hele året.

Rapporten for 2008 er udkommet. Denne rapport skiller sig noget ud fra tidligere 
rapporter idet to nye forfattere er tiltrådt: John Steffensen & Henrik Brænder. John og 
Henrik fortjener stor ros for indsatsen, og vi håber, at I vil fortsætte det vigtige arbejde 
med at dokumenterer fuglelivet på Rørvighalvøen. Desuden skal Jørgen Bech have tak 
for endnu en flot Indledning til rapporten og alle forfattere for at tage en ekstra tørn i år! 
Også stor ros til Redaktionen for den sædvanlige kvalitetskontrol mv. og Knud-Erik 
Strange for at holde rapporten i kort snor hele vejen igennem. Til sidst skal fotograferne 
nævnes og takkes for deres bidrag til det flotte layout.

RF har i det forgangne år været repræsenteret i DOF Vestsjælland (PEL, LB), Rørvig 
Foreningsråd (PEL, LB), Rørvig Naturfredningsforening (PEL).  

 b) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager

Adgangsforholdene ved Langsømosen/feriekolonierne
Passagen ved feriekolonien Nørrevang på Korshage er blevet genetableret, hvorved 
denne langvarige sag endt lykkeligt for os brugere. Mange års kamp er hermed slut.



Kystsikring af Flyndersø, engen og sommerhusene (LB/PEL)
Det blev sidste år udført ulovlig kystsikring omkring et af sommerhuse ved Flyndersø. 
Kystsikringen var så dårlig at én storm efterfølgende fjernede alt materialet. Eftersom 
beboerne tog materialet fra det omkringliggende land med et stort hul i strandvolden til 
følge og situationen er nu yderst kritisk for den bagvedliggende strandeng. Kommunen 
og Rørvig Naturfredningsforening har klaget over Kystdirektoratets godkendelse af den 
”hjemmelavede” kystsikring, og de vil have genetableret strandvolden for at beskytte 
Flyndersø-området. Bestyrelsen følger sagen tæt.

Desuden har bestyrelsen haft fire andre sager på dagsordenen i løbet af det seneste år: (1) 
Udstykning af fem sommerhusgrunde bag Paradisdalen, (2) Afvanding af området  
omkring Hovvig, (3) Forholdene ved Brentebjerg og (4) problematikken omkring  
”udløbet” fra Langesømosen.

 c) DOF: Fugleåret, DOFbasen, caretaker-projektet

RF bidrager igen i år med en beretning om fuglestations virke i DOF’s Fugleåret 2008. 
Fugleåret er et oplagt sted ”at vise flaget” for landets øvrige feltornitologer. Husk at købe/
bestille dit eget eksemplar i Naturbutikken.

Knud-Erik Stange har løbende kontakt med folkene bag DOFbasen. Ønsket er at forbedre 
visningen af observationerne, således man får et klart overblik over dagens observationer. 
Desuden har KES arbejdet med forskellige visninger på RF’s hjemmeside. Husk at vi  
indberetter alle observationer i dansk normal tid (den tid der står på uret). Hvis man 
bruger andre tider bør der informeres om dette i DOFbasens bemærkningsfeltet. 

RF har bidraget med informationer om forekomsten af rastefugle omkring Korshage og i 
Hovvig. Resultaterne kommer med i den første caretaker-bearbejdning foretaget af 
folkene i DOF.

 d) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, e-mail lister 

Flere mindre ændringer er foretaget på hjemmesiden i det forgangne år: (1) DOFbase 
visningerne er søgt optimeret, og vi har nu fundet den foreløbig bedste læsning. Ønskes 
andre visninger kan dette nemt findes under ”Seneste obs” i listen til venstre. (2) 
”Artikel-bjælke” giver let adgang og god synlighed af de seneste historier på 
hjemmesiden. (3) Billedserien er forkortet for et lette download ved svage forbindelser. 
Alle opfordres til at bidrage med små historier, fotos, kritik, arbejdskraft, mv.

Bestyrelsen har forsøgt sig med nyhedsmails, og dette vil fremover have høj prioritet.
Trafikken på vores fælles RF-e-mailliste (rflisten@rfst.dk) er begrænset. E-maillisten 
blev oprettet efter opfordring fra medlemmerne på sidste Årsmøde. Bestyrelsen vil gerne 
opfordre til at flere benytter muligheden for at kommunikere om stort og småt.

mailto:rflisten@rfst.dk


Palle Graubæk var endnu en gang tovholder for tilmelding og afholdelsen af Tårnenes 
Dag den 30/8 2009: Det blev til 73 arter i et ret kedeligt vejr. PG vil arbejde for og 
anbefale de ansvarlige, at projektet fortsætter fremover, idet aktiviteten er vigtig for  
lokalområdet og RF.

Efterfølgende kommentarer:
DOFbasen: KES uddybede arbejdet med at få en bedre visning af observationer for større 
områder med mange observatører herunder Rørvig.

Hjemmesiden: Klaus Bjerre har efterlyst strengere krav til billederne på hjemmesiden. 
Der blev diskuteret flere aspekter af dette. Bl.a. blev det fremlagt, at der er for mange 
billeder af de samme individer og for mange billeder af de almindeligste arter. Der var 
også mange meninger i mod denne indstilling. Bestyrelsen arbejder videre med sagen og 
udarbejder nogle retningsliner, og har mandat til at indføre sådanne retningslinjer som 
vil blive fremlagt til åben diskussion på næste Årsmøde.

4. Fremlæggelse af regnskab 
PEL gennemgik regnskabet. 
Indtægterne i årene frem vil begrænse sig til nye medlemmer og udgifterne vil begrænse 
sig til hjemmesiden og afholdelse af Årsmøde. RF har pt. 45 medlemmer. Hvis vores 
udgift/indtægtsniveau holder fremover, vil der være penge i kassen til de næste knap 30 
års fuglestationsarbejde. Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Årsrapport (herunder evaluering af 2007-rapporten og en status for 2008-rapporten)
Der var ikke nye kommentarer til 2007-rapporten (udkom i september 2008). 2008-
rapporten er færdig og blev runddelt (se bestyrelsens beretning ovenfor). KES indkalder 
til forfattermøde i november/december.

PG foreslog at sende rapporten til forskellige politiske institutioner og evt. biblioteker, 
således der skabes bredere viden om arbejdet og vores resultater. Bestyrelsen tager dette  
punkt op på næste møde.

6. RF-projekter 

a) Fokusarter 2009: Rødrygget Tornskade og Sortspætte.
Der var igen i 2009 sat fokus på vores ynglende Rødryggede Tornskader og Sortspætter. 
Af førstnævnte blev der registreret 4 sikre ynglepar og minimum 11 udfløjne unger. En 
afrapportering er udsendt per e-mail til medlemmerne og ligger på hjemmesiden. 
Desværre blev der ikke fundet ynglende Sortspætter i 2009. 
PG kritiserede manglen på indsamling af informationer om arternes ynglesteder og status 
for ynglehabitattyperne. Dette bliver der forsøgt fulgt op på.



b) Yderligere to arter i 2010: Bomlærke og Broget Fluesnapper
LB fortalte om årsagerne til at netop disse to arter ønskes kortlagt. Der blev opfordret til, 
at alle kigger lidt ekstra efter i sommerhusområderne efter fluesnappere og i agerlandet 
efter Bomlærker. Husk at melde eventuelle ynglepar med præcis lokalitet, og ”0-
observationer på tidligere yngleområder har også stor interesse.
FJ foreslog at efterlyse arten med billede i lokalaviserne. Dette arbejder bestyrelsen 
videre med.

c) Dit forslag?
CG efterlyste ringmærkning i området men anerkendte samtidig at manglen på 
arbejdskraft og lyst er begrænset.

9. Valg til bestyrelsen 
KES og CN genopstiller til bestyrelsen (AT, LB og PEL ikke er på valg i år).
Kandidaterne blev valgt.

10. Forslag
Ingen forslag var indkommet.

11. RF-årsmøde 2009 
Det næste Årsmøde blev fastlagt til 25. september 2010.

12. Evt. 
CG efterspurgte ”Tigerjagt” i 2009. Datoen bliver normalt fastlagt efter vejrudsigt.
EVR opfordres til at være tovholder.

Aftenen sluttede med et kreativt indslag fra LB: Gættekonkurrencen ”Lokale fugle fra 
skæve vinkler” fik således det sidste ord. Fint indslag og godt initiativ. 

1. oktober 2009


