
  
 
Referat	  af	  Rørvig	  Fuglestations	  Årsmøde	  2014	  
	  
Tid	  og	  Sted:	  Lørdag	  9/8	  2014	  kl.	  18:00	  hos	  Lasse	  Braae,	  Sophievej	  ,	  Rørvig.	  	  
	  
Fremmødte:	  PEL,	  KES,	  LB,	  JB,	  JHC,	  BV,	  PG,	  CN.	  
	  
1.	  Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  	  

Dirigent:	  PEL	  
Referent:	  CN	  
	  

2.	  Godkendelse	  af	  referat	  2013	  	  
	   Referat	  godkendt.	  
	  
3.	  Beretning	  fra	  bestyrelsen	  	  

Der	  er	  p.t.	  58	  medlemmer	  og	  heraf	  er	  5	  kommet	  til	  siden	  årsmødet	  2013.	  
	  
a)	  RFs	  arbejde	  og	  samarbejde	  med	  andre	  grønne	  foreninger.	  
LB	  er	  med	  i	  Rørvig	  Foreningsråd	  ellers	  intet	  særlig	  at	  bemærke	  
	  
b)	  Igangværende	  og	  afsluttede	  naturpolitiske	  sager	  
LB	  orienterer	  bestyrelsen	  løbende	  igennem	  året	  om	  aktuelle	  og	  relevante	  naturpolitiske	  
sager.	  
	  
c)	  DOF:	  Fugleåret,	  DOFbasen,	  caretaker-‐projektet	  
Fugleåret:	  Afsendt	  d.	  9/8	  som	  en	  lidt	  ombearbejdet	  udgave	  af	  Fugleåret	  i	  Rørvig	  2013.	  
DOFbasen:	  Intet	  særlig	  at	  bemærke.	  
Caretaker-‐projektet:	  Afsluttet	  og	  punktet	  var	  kommet	  med	  som	  en	  fejl.	  
	  
d)	  Medlemsservice:	  hjemmesiden,	  nyhedsmails,	  e-‐maillister	  	  
Arbejdet	  med	  konstruktion	  af	  RF-‐hjemmesiden	  er	  nu	  færdigt	  og	  siden	  er	  nem	  at	  anvende	  
med	  andre	  programmer	  som	  f.eks.	  google-‐docs.	  Til	  nyhedsmails	  og	  e-‐maillister	  var	  der	  
ikke	  noget	  nyt	  at	  tilføje.	  

	   	  
4.	  Fremlæggelse	  af	  regnskab.	  	  
	   Regnskabet	  blev	  godkendt.	  	  
	  
5.	  Rørvigrapporten	  	  

Herunder	  evaluering	  af	  2013-‐rapporten	  og	  planer	  for	  2014-‐rapporten.	  Kvalitetsudvalget.	  
	  

Evaluering	  af	  2013-‐rapporten:	  God	  tilfredshed	  med	  processen	  og	  den	  endelige	  rapport:	  
Der	  har	  været	  ros	  fra	  alle	  sider	  og	  bred	  enighed	  om	  at	  2013	  blev	  en	  meget	  god	  rapport.	  
Planer	  for	  2014-‐rapporten:	  Materialet	  fra	  foråret	  2014	  er	  færdigt	  og	  ligger	  nu	  klar	  til	  
bearbejdning.	  Der	  skal	  indkaldes	  til	  et	  redaktionsmøde	  for	  at	  igangsætte	  skriveprocessen	  
for	  2014-‐rapporten	  ultimo	  november/primo	  december.	  



Kvalitetsudvalget:	  Består	  af	  JHC,	  JB	  og	  AT,	  hvor	  JHC	  er	  tovholder.	  
	  
6.	  RF-‐projekter	  	  

a)	  Fokusarter:	  Rødrygget	  Tornskade	  og	  Broget	  Fluesnapper.	  
Rødrygget	  Tornskade:	  Den	  foreløbige	  opgørelse	  viser	  8	  par,	  hvoraf	  et	  par	  blev	  udsat	  for	  
prædation.	  	  
Broget	  Fluesnapper:	  ingen	  sikre	  observationer	  af	  ynglefund,	  men	  bibeholdes	  som	  
fokusart	  –	  det	  anbefales	  at	  sommerhusområderne	  undersøges	  nærmere.	  
b)	  Anderledes	  kommunikation	  –	  walkie-‐talkie	  –	  evaluering	  
Det	  vurderes	  at	  det	  fungerer	  godt	  med	  brug	  af	  walkie-‐talkie	  i	  Rørvigområdet	  i	  træktiden.	  	  	  	  	  	  
LB	  har	  undersøgt	  om	  der	  var	  mulighed	  for	  W.T.-‐kommunikation	  mellem	  ornitologerne	  i	  
Rørvig	  og	  Hundested	  over	  fjordmundingen,	  men	  det	  lod	  sig	  ikke	  gøre	  da	  
Hundestedornitologerne	  ikke	  har	  W.T.,	  	  fordi	  de	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  denne	  teknologi.	  	  
	  
	  c)	  Dit	  forslag?:	  Ingen	  forslag.	  

	  
7.	  Atlasprojektet	  -‐	  status	  
LB	  orienterer.	  LB	  opfordre	  alle	  til	  tjekke	  hvad	  der	  er	  registreret	  i	  de	  forskellige	  
atlasområder	  og	  indtaste eventuelle egne yngleobservationer af arter som ikke allerede er 
indtastet.	  

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

	  	  	   JB,	  LB	  og	  PEL	  blev	  valgt.	  
	  
9.	  Forslag	  fra	  medlemmerne	  –	  skal	  modtages	  senest	  9/7.	  
	   Ingen	  forslag	  var	  indkommet.	  
	   	  
10.	  Planlægning	  af	  Årsmødet	  2015	  
	   Dato	  for	  årsmødet	  2015	  bliver	  den	  8	  august	  2015.	  
	  	  
11.	  Evt.	  	  
Der	  opfordres	  til,	  at	  når	  man	  melder	  fugleobservationer	  ud	  på	  SMS,	  at	  man	  er	  påpasselig	  med	  
at	  anvende	  de	  korrekte	  lokalitetsbetegnelser.	  Dette	  affødte	  en	  snak	  om	  hvad	  den	  korrekte	  
lokalitetsbetegnelser	  er	  for	  Myntestiens	  forlængelse	  ind	  i	  det	  område	  som	  kaldes	  
Paradisdalen	  j.v.f.	  forvirringen	  omkring	  Lundsangeren	  i	  foråret.	  Der	  blev	  ikke	  på	  mødet	  fundet	  
et	  passende	  navn.	  	  
PG	  savner	  en	  status	  for	  opfølgning	  på	  årsmødereferaterne.	  
LB	  og	  hustru	  takkes	  for	  et	  meget	  fint	  arrangement	  ifm	  afholdelse	  af	  årsmødet.	  
 


