
 
 
 
 

 
 
Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2010 
 
Lørdag 25/9 2010 kl. 18:00 – 22:30 hos Lasse Braae, Sophievej 10, Rørvig. 
 

Fremmødte: 
Claus Nordstrøm (CN), 
Flemming Jeppesen (FJ), 
Jørgen Bech (JB) 
Jørgen Hulbæk Christiansen (JHC), 
Knud Erik Strange (KES), 
Lasse Braae (LB), 
Palle Graubæk (PG), 
Peter Ellegaard (PEL), 
Winnie Ilsted (WI). 
 
På vegne af bestyrelsen – i sin egenskab af næstformand, da formanden 
Anders Tøttrup har meldt afbud – byder CN velkommen til RF-årsmøde 2010. 
I denne forbindelse takkes AT, der ikke genopstiller, for et stort og flot 
arbejde som formand for RF siden 2007. 
 
1. Valg af dirigent og referent  
PEL blev valgt til dirigent og CN som referent. 
 
2. Godkendelse af referat fra årsmødet 2009  
Referatet fra sidste årsmøde blev godkendt. 
 
3. Beretning fra bestyrelsen  
 
a) RFs arbejde og samarbejde med andre grønne foreninger 
RF er repræsenteret i følgende: 
DOF Vestsjælland ved LB i bestyrelsen og PEL er suppleant.   
Rørvig Foreningsråd (LB og PEL er revisor); 
Rørvig Naturfredningsforening (PEL i bestyrelsen og LB er suppleant).   
Der vil blive arbejdet på at realisere ønsker og tanker fra Rørvig 
Naturfredningsforening skrivelse Rørvig 2012 
 
 b) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager 
Emnerne for dette punkt har været nedprioriteret i det forløbende år. 
 
 c) DOF: Fugleåret, DOFbasen, caretaker-projektet 



 
 
Fugleåret: RF bidrager igen i år med en beretning om fuglestationens virke i 
DOF-udgivelsen ”Fugleåret 2009” og AT vil fortsætter med at levere teksten. 
 
Dofbasen: intet til dette punkt. 
 
Caretaker-projektet: Caretaker-projektet fungerer hos RF, men måske på en 
lidt anderledes måde end hos andre. Således har vi i RF gennem året mange 
feltornitologiske aktiviteter i Rørvigområdets nøglelokaliteter som for et par 
stykkers vedkommende (Korshage og Hovvig) samtidigt er Caretaker-
lokaliteter. Først derefter ser vi, hvad der kan bruges til Caretaker-projektet.       
 
 d) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, e-mail lister  
Hjemmesiden: KES, som vedligeholder og driver RF-hjemmesiden, er 
bortrejst det meste af det første halvår af 2011, hvorfor LB overtager 
vedligeholdelsen i denne periode. Derudover blev det besluttet at indføre en 
”Nyhedspind” på hjemmesiden. Denne skal i første omgang forsøgsmæssigt 
køre i en periode over et år, hvorefter evaluering og beslutning om 
fortsættelse foretages. 
 
Nyhedsmails: LB fortsætter med at være redaktør på nyhedsmailen og der 
opfordres til at der indleveres input. 
 
E-postlister: Der opfordres generelt til at bruge den fælles RF-e-postliste 
(rflisten@rfst.dk), der er åben for alle RF-medlemmer, som har accepteret 
at indgå på listen. 
 
 
4. Fremlæggelse af regnskab  
PEL gennemgik regnskabet som herefter blev godkendt. 
 
 
5. Årsrapport (herunder evaluering af 2009-rapporten og planer for 2010-
rapporten) 
Forfattermøde blev afholdt d. 24 september 2010 og fordelingen af 
artsgrupper til de respektive forfattere løste sig fint. 
Der sigtes til at 2010-rapporten skal være klar ultimo september 2011.  
 
6. Ø   
 
7. RF-projekter  
a) Fokusarter 2010: Rødrygget Tornskade, Sortspætte, Bomlærke og 
Broget Fluesnapper. 
 
Rødrygget Tornskade: AT fortsætter med denne art i 2011. 



 
 
Sortspætte: PEL melder om ca 35 tilbagemeldinger og at det er glædeligt 
med så mange henvendelser. Annoncering i lokalavis har været frugtbar. 
Fortsættes i 2011. 
Bomlærke: Fortsættes i 2011. 
Broget Fluesnapper: Fortsættes i 2011. 
 
 
b) Dit forslag? 
PG rejste et spørgsmål om nogle har kendskab til eller har hørt om andres 
erfaringer mht etablering af Digesvalehuller (jvf. indsatsen omkring Isfugle). 
Det blev herunder diskuteret om digesvalepopulationen i Danmark/Rørvig har 
behov for en sådan hjælp eller om der er andre faktorer som spiller ind på de 
svindende bestande. Men hvis nogle har kendskab til sådanne erfaringer i 
Danmark eller i udlandet opfordres de til at kontakte bestyrelsen.  
 
8. Valg til bestyrelsen  
LB og PEL er på valg i år og genopstiller begge. AT er ligeledes på valg men 
genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Jørgen Bech som ny i bestyrelsen. 
KES og CN er ikke på valg i år. 
LB, PEL og JB blev valgt – alle med applaus. 
 
9. Valg af formand 
AT genopstiller ikke. 
LB blev valgt som formand med applaus. 
 
10. Forslag fra medlemmer  
Ingen forslag var indkommet. 
 
11. Planlægning af Årsmødet 2011  
Det næste Årsmøde blev fastlagt til 24 september 2011 kl. 18:00 hos LB. 
 
12. Evt.  
Værtsparret takkedes for et fint arrangement og et stort arbejde med god 
bespisning og beskænkning af de fremmødte. 
 
Årsmødet forløb i ”god ro og orden” og efter den formelle del var afsluttet, 
forsatte deltagerne i en spændende generel diskussion omhandlende den 
elitære feltornitologi versus den mere almindelige fugleinteresse. 
 

4 oktober 2010 


