
          

Referat af årsmødet 2011
Tid og Sted: Lørdag 24/9 2011 kl. 18:00 hos Jørgen Bech, Grundtvigsvej 14a, Nykøbing.

Tilstede: JB, PG, JHC, PEL, LB og KES.
Følgende havde meldt afbud: CN, JSt, BBP, NHV, BV, AF, CG og SP

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL
Referent: KES
Dirigenten konstaterede at årsmødet var indkaldt rettidigt og at formalia i øvrigt var overholdt.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat 2010
Godkendt.
Fremover vil referater først blive udsendt til de tilstedeværende, som så har ca. 14 dage til at komme 
med kommentarer og rettelser. Derefter betragtes referatet som godkendt og udsendes til alle 
medlemmer.

 
3. Beretning fra bestyrelsen

a) RFs arbejde og samarbejde med andre grønne foreninger
Rørvig Foreningsråd: LB oplyste at vigtigste punkt har været arbejdet med den nye lokalplan. Det 
meste har dog ikke meget med fugle at gøre...
DOF Vestsjælland:  PEL og LB arbejder stadig med at få mere feltornitologi ind i arbejdet.
Rørvig Naturfredningsforening: Langesømosen nordlige del kan måske opkøbes. Der skal formentlig 
gøres noget allerede i år. Bestyrelsen holder øje med sagen.
Der er søgt om at etablere en lille sø på Nørrevang - Lyder fint!
Vi skal minde om at markerne og foldene på Nørrevang er vigtige rastområder for Bynkefugle, 
Stenpikkere mm.

b) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager
Danmarks ornitologiske midtpunkt - intet nyt.
Griseskur på Langesømosen er der stadig, men opbevaringsskuret er flyttet ned bag ved - sagen er 
dermed lukket.
Sluse ved broen i Hovvig: Kommer måske med i Natura 2000 handleplanen.
LB forslog at vi skal lave en ønskeliste for hvilke fuglearter vi gerne så på på de forskellige lokaliteter.
JB orienterede om meget positiv kontakt til grundejerforening på Korshage.
Nyt forslag om plancher eller lignende på Korshage ved P-plads og evt. ved Flyndersø. Bestyrelsen 
kontakter skoven. RF tilbyder at hjælpe med tekst og fotos.
Årsrapporten bør sendes til turistråd, kommune mm. Bestyrelsen arbejder videre med sagen.

c) DOF: Fugleåret, DOFbasen, caretaker-projektet
Fugleåret: JB og LB nåede det lige inden årets deadline. Godt arbejde!
DOFbasen: Ikke meget nyt. Diskussion om detaljeringsgraden af rapporteringen.
Caretaker: Intet nyt.

d) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, e-mail lister
Hjemmesiden: Nyhedsafsnittet nedlægges fordi der nu i lang tid kun har været meget gamle 
“nyheder”. Fotoserierne skal fremover være fra RF-området.
Nyhedsmails: Udsendes en til flere gange årligt - "a-periodisk" er nøgleordet. LB er redaktør og 
efterlyser bidrag fra andre.
Email-lister: OK. 



4. Fremlæggelse af regnskab.
PEL fremlagde regnskabet - som blev godkendt. 
Der er kommet et par nye medlemmer, og vi har et mindre årligt overskud.

5. Årsrapport
Herunder evaluering af 2010-rapporten og planer for 2011-rapporten – nye forfattere er meget 
velkomne.

Flere så gerne en lidt strammere styring.
Vi mangler stadig et enkelt afsnit. LB oplyste at der er læst korrektur på stort set alt.
Hvis der ikke findes andre løsninger vil LB færdiggøre det manglende afsnit.
KES samler de aktuelle udgaver af de forskellige afsnit i et enkelt samlet dokument.
2011-Rapporten: John Steffensen er ikke længere med, flere andre holder en pause. LB udsender rf-
mail og indbyder alle interesserede til være med til rapportskrivningen. Hvis dette ikke giver resultat 
prøver vi med direkte kontakt til særligt udvalgte.
 

7. RF-projekter
a) Fokusarter 2010: Rødrygget Tornskade, Sortspætte, Bomlærke og Broget Fluesnapper

Rødrygget Tornskade:  Vi regner med at AT fortsætter projektet.
Sortspætte: Intet nyt, ud over at der så vidt vides har været et enkelt  ynglepar.
Bomlærke: Et rundt 0.
Broget Fluesnapper: Et enkelt par hos PG, (uden ynglesucces?)

b) Nyt DOF Atlas projekt
Der er afholdt opstartsmøde i Odense. Projektet starter 2012, formentlig med de samme kvadrater 
som sidst.

c) Anderledes kommunikation – walkie-talkie (JHC)
Bruges nu meget blandt feltornitologer. Kan i hvert fald række fra Bakken til Sydklitten og ud til 
spidsen af Korshage. En af fordelene er at alle får beskeden samtidig. Vi anbefaler at man går 
sammen parvis og køber et af de sæt walkie-talkies som anbefales på Netfugl.
http://www.netfugl.dk/forum.php?id=thread&forum_id=6&thread_id=18441
Det blev besluttet at RF betaler for et halvt sæt - altså et stk walkie, som vil blive udlånt.

d) Ideer til fremme af sjovere observationer – ”Landskampen” på Netfugl kastede en del af sig.
LB foreslog en eller anden form for lokal konkurrence, men fik ikke megen støtte til ideen.
“Tigerjagt” om efteråret er derimod en god ide.
 

8. Valg til bestyrelsen
CN og KES er på valg i år og genopstiller begge. JB, LB og PEL er ikke på valg i år.

Genvalg!
 

9. Forslag fra medlemmerne – skal modtages senest 20/9.
Intet


10. Planlægning af Årsmødet 2012
Grundet de mange afbud rykker vi mødet til  27. oktober.
 

11. Evt.
Intet.

KES
27-09-2011


