Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2012
Årsmødet fandt sted Lørdag 27/10 2012 kl. 18:00- ca. 23 hos Peter Ellegaard, Amalievej 3,
Rørvig.
Fremmødte: PEL, LB, JHC, KES, PG, CN
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL; Referent: CN
2. Godkendelse af referat 2011
Referatet fra årsmødet 2011 godkendt.
3. Beretning fra bestyrelsen
a) RFs arbejde og samarbejde med andre grønne foreninger
LB orienterede:
# Der er bevilget penge fra Rørvig Foreningsråd til genskabelse af overdrevsvegetation på dele af
Højsandet (ved det højeste punkt);
# Etableringen af kystnære vindmøller ud for Kattegatkysten afblæst;
# Rørvig Naturfredningsforening er blevet sammenlagt med Rørvig Bevarelsesforening under det
fælles navn, Foreningen Rørvig By og Land (RBL). Kommentar fra PEL, som synes at der mangler
ordet ”Natur” i denne nye forenings navn.
# LB ud- og videresender alt materiale fra diverse råd til RF-bestyrelsen. Der kan rettes
henvendelse til LB, hvis der er interesse for mere information.
# Odsherred Kommune vil bevilge kørepenge til fugletællinger på Korevlerne. Dette projekt samt
diverse fugleretaterede informationer er oplyst på DOF-Vestsjællands hjemmeside.
LB høstede ros for sin deltagelse i det naturpolitiske arbejde.
b) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager
Intet særligt at bemærke. LB nævnte en sag, hvis udfald kan få den betydning, at der vil blive
offentlig adgang til alle uopdyrkede (paragraf 3) områder på sommerhusgrundene på f.eks.
Korshage.
c) DOF: Fugleåret, DOFbasen, caretaker-projektet
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# Fugleåret: Der er blevet lavet en artikel til Fugleåret;
# DOFbasen: Der bedes indtrængende til at man overholder DOFbasens retningslinjer ved
indtastning af fugleobservationer.
# Caretaker-projekter: intet nyt, er afsluttede.
d) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, e-mail lister
# Hjemmesiden: Bo Valeur (BV) assisterer nu KES med vedligeholdelse af hjemmesiden.
# Nyhedsmails: Der er blevet udsendt to stk i det sidste år. Der har tidligere været positive respons,
så det opfordres til at der skrives nogle mails hår man har nogle fuglenyheder eller aktuelle
fugleinformationer med relation til RF.
# E-mail-listen: Alle som ønsker det kan optages på denne liste (henvendelse til KES). Der
opfordres til kun at anvende den til fugleemner.
SMS-listen: Alle som ønsker det kan optages på denne liste (henvendelse til KES). Der opfordres til
kun at anvende den til fugleemner.
4. Fremlæggelse af regnskab.
Regnskabet for 2011 fremlagt og godkendt.
5. Årsrapport
Herunder evaluering af 2011-rapporten og planer for 2012-rapporten – nye forfattere er
meget velkomne.
En trykt version af 2011-rapporten blev uddelt til de fremmødte.
LB: Korrekturen på 2011-rapporten har ikke været god, hvilket skyldes at LB, der sad med den
endelige korrektur, ikke nåede at blive færdig.
Ang. 2012-rapporten:Hvis der er interesseret for at bidrage som forfatter, kan man henvende sig til
KES.
KES vil indkalde til informationsmøde i november-december.
6. RF-projekter
a) Fokusarter 2010: Rødrygget Tornskade, Sortspætte, Bomlærke og Broget Fluesnapper
Rødrygget Tornskade: Kører godt videre ved AT;
Sortspætte: Betragtes som værende uddød, hvorfor fokusartsprojektet for denne art er stoppet;
Bomlærke: ved LB men på lavt blus.
Broget Fluesnapper: ved LB men på lavt blus.
b) Nyt Atlas projekt
Afventer – intet nyt.
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c) Anderledes kommunikation – walkie-talkie - evaluering
Der er enighed om at der er et godt potentiale i brug af walkie-talkie. Mange har anskaffet sig en og
det opforders til at de bruges så meget som muligt. LB vil tage kontakt til Hundested (MT) for høre
om walkie-talkie-status dér og undersøge om der kan opnås walkie-talkie-forbindelse mellem
Hundested og Rørvig.
d) Dit forslag?
LB kører videre med ”projekt nytårsspøg” der handler om hvilken fuglelokalitet der er den 3. bedste
i Rørvig.
7. Valg til bestyrelsen
JB, LB og PEL er på valg i år. LB afgiver gerne sin post, hvis der er andre kandidater. CN og
KES er ikke på valg i år.
JB, LB og PEL blev genvalgt til bestyrelsen.
8. Forslag fra medlemmerne – skal modtages senest 20/10.
Der er ikke indstrømmet nogen forslag.
9. Planlægning af Årsmødet 2013
Det blev besluttet af afholde årsmødet 2013 lørdag d. 10 august.
10. Evt.
Lone og PEL takkes stort for dejlig mad & drikke samt husning ifm årsmødet.
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