Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2017
Tid og Sted: Lørdag d. 28. oktober hos Peter Ellegaard Larsen, Amalievej 3, 4581 Rørvig.
Mødet startede kl. 19:00.
Fremmødte: PEL, KES, LB, JHC, JB, PG, CN.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL
Referent: CN
2. Godkendelse af referat for årsmødet 2016
Referatet for 2016 blev godkendt.
3. Beretning fra bestyrelsen
a) Indledning (PEL)
Formanden indledte mødet med en kort gennemgang af aktiviteterne i det forgangene år samt
opridsede, hvad der havde karakteriseret året rent fuglemæssigt.
b) RFs samarbejde med andre grønne foreninger (LB)
Der er pt kun med Rørvig Foreningsråd, hvor der er reelt samarbejde ellers intet særligt at bemærke.
c) Lokaliteterne og samarbejdet med Naturstyrelsen Vestsjælland (JB)
Årets besigtigelsestur med Naturstyrelsen Vestsjælland gik til Sandflugtsplantagen.
Besigtigelsesturen resulterede blandt andet i en markering af et område vest for Dybesø, hvor
skovbrugsaktivitet undgås. Der var også forslag til en udtynding af et område i den mere vestlige
del af sandflugtsplantagen (ved den lokalitet, hvor der i de sidste par år har optrådt Natravn).
d) DOF: Fugleåret og DOFbasen (LB, JB)
Fugleåret: JB har en tekst klar.
DOFbasen: Der opfordres stadig til at observatørerne indtaster observationer på de rigtige
lokaliteter (der hvor fuglen opholder sig).
Det blev vedtaget at lokalitetsnavnet Slettermosegård i DOFbasen ændres til Slettemose, Rørvig. JB
vil tage kontakt til DOFbasen. I skrivende stund er dette allerede sket og JB har udsendt en
orientering til de medlemmer som er tilmeldt RF-listen. En synopsis af denne orientering gives også
her for en god ordens skyld: Der blev på årsmødet udtrykt utilfredshed med navnet Slettermosegård
der er en betegnelse for den gård, der tidligere havde størstedelen af ejerskabet til området, som i
dag varetages af Naturstyrelsen, Vestsjælland, og som RF har et godt lokalt samarbejde med.
Området består af et mindre vådområde og et større overdrev, der er vellykket naturplejet og bl.a.
har set en vækst af indikatorarten Rødrygget Tornskade. Naturstyrelsen anvender navnet
SLETTEMOSE, men der er staveforvirring i både gamle og nyere angivelser, hvor der angives både
Slette-, Sletter- og endda Sletre-. Der var enighed på årsmødet om at anvende samme stavemåde
som Naturstyrelsen anvender. Et yderligere aspekt er også at undgå sammenblanding med en anden

Slettermose i DOF-basens lokalitetsarkiv, hvorfor det blev besluttet at omdøbe Slettermosegård til
SLETTEMOSE, RØRVIG, hvilket nu er sket.
e) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, RF-listen (KES)
Hjemmesiden kører som vanligt og det er det almindelige indtryk at den kører godt. Der har været
lidt dejligt ekstraarbejde på det sidste med at indføre nye arter til Rørviglisten.
4. Rørvigrapporten
a) Træktabeller og andre talmaterialer (LB): Det blev drøftet om der burde rettes mere fokus på
ynglefugle (også m.h.p. indrapportering), da ynglefuglene er "vores fugle" - det gælder især inden
for det naturpolitiske, hvor de kan være en bedre løftestang end nok så flotte træk- og måske også
rasttal. Der var imidlertid ikke enighed om dette. F.eks. mente nogen at træk og trækrast bør have
den generelle prioritet, da Rørvig især er en vigtig træklokalitet, samt at holde øje med vore
kernelokaliteter (både rast- og ynglefugle).
b) DOF-basen (LB): Intet særligt at bemærke.
c) 2016-rapporten. Evaluering og hvad gør vi fremover? (JB, PEL, KES, LB): 2016-rapporten er
færdig og på trods af et fugleår i den lidt ringere ende, er der god tilfredshed med rapporten. M.h.t.
2017-rapporten, er det tanken at hvis der skal laves en rapport, vil det blive en reduceret udgave i
forhold til de foregående årsrapporter men det vil blive besluttet hen ad vejen, hvordan processen
evt. kommer til at forløbe.
d) DOFbasens kvalitetsudvalg (JB):
På årsmødet blev kvalitetsudvalget nedlagt. Muligt utilstrækkeligt dokumenterede observationer
(det er meget få!) afgøres i fremtiden i DOFs regi, dvs. i SU og DKU. Kontakten til DKU varetages
af en sekretær (JHC). Samarbejdet med DKU er langt om længe bragt "på skinner". Der kan dog
dukke enkelte obs op (type fejltastning, svært urealistiske tal) som må afgøres i et bredere forum
med udgangspunkt i RFs redaktion og om nødvendigt evt. eksterne personer. Reglerne for
dokumentation står i rapportens indledning. Det vil blive efterstræbt at undgå lokale afgørelser og
de dermed forbundne potentielle konflikter.
e) Profilering af rapporten (PEL): Som det blev besluttet tidligere d.v.s. at hvis en ny RF-rapport
foreligger, skal den udsendes af formanden til relevante myndigheder samt til sommerhusmagasinet
”Landliggeren”, til foreningen ”Rørvig By og Land” og til ”Geopark Odsherred”.
5. RF-projekter
a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade (PEL)
I sæsonen 2017 har der på Rørvighalvøen været registreret i alt 11 ynglepar som resulterede i 19-21
unger. PEL arbejder på et notat til bloggen.
b) GeoTagging (LB)
Der opfordres til at benytte ”Geotagging” af relevante fugleobservationer ved indtastning i DOFbasen. Sjældne ynglefuglefund eller andre følsomme fugleobservationer der ”Geotagges”, bør
markeres som hemmelige, så de er usynlige i den følsomme tid. NB husk dog at ”frigive” dem efter
en passende tid.
c) Feltdækning: Mulige veje til forbedringer? (LB, JB)
Der er kommet en ny telefon-app kaldet Zello, der virker som en walkie-talkie men uden dennes
begrænsninger i sendeafstand, da Zello opererer via mobilnettet. I princippet fungerer det som en
rigtig walkie-talkie, man trykker på en sendeknap - og så kan alle på den valgte kanal lytte med. Der

er nogle tekniske detaljer i forbindelse med at blive registreret, og oprette kontakter, koble sig på de
rigtige grupper osv. KES har oprettet en kanal (channel) som hedder: Birding Rørvig. Der er mange
fordele: Man skal ikke købe en ny WT, man skal ikke medbringe en ekstra elektronisk dims, der er
ingen problemer med at afstanden er for stor, man kan oprette specifikke grupper så man kun får de
meldinger man er interesseret i. En ulempe er at systemet kræver at der er mobil-dækning.
d) Redekasser? (PEL)
PEL har indkøbt et antal redekasser til Vendehals, som vil blive opsat på forskellige egnet
lokaliteter og der er allerede lavet aftaler med nogle grundejere. KES tilbød sig og vil gerne hjælpe
til med opsætningen.
e) Brug af walkie-talkie
Det forventes at walkie-talkie vil blive afløst af det nye Zello-system der kører over telefonerne – se
punkt 5c. En tidligere formand for RF har allerede solgt sin gamle WT.
6. Atlasprojektet – status (LB)
Atlasprojektet er ved at være slut. LB har 2, AT og EVR har hver 1 atlaskvadrat i Rørvigområdet.
Der har været lidt skuffende m.h.t. deltagelse.
7. Fremlæggelse af regnskab - vedhæftet. (KES).
Regnskabet godkendt. Højrentekonti udløber ultimo 2017. Der er ikke kommet nye medlemmer
inden for det sidste regnskabsår. Ellers intet særligt at bemærke.
8. Valg til bestyrelsen
CN og KES er på valg i år og genopstiller. JB, LB og PEL er ikke på valg i år. CN og KES blev
genvalgt under almindelig jubel.
9. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var modtaget.
10. Planlægning af Årsmødet 2018
Der vil blive forsøgt at finde en dato i efteråret 2018 men bestyrelsen vil vende tilbage med en
endelig dato.
11. Evt.
PEL bemærkede afslutningsvis at året 2017 for fugle tilsyneladende har været meget ringe i hvert
fald hvad træktal angår. F.eks. blev der ved Falsterbro for flere fuglearters vedkommende kun
ringmærket under halvdelen af de sædvanlige antal. Vi håber at det statistisk blot er et afvigende år
og ikke en tendens, der er ved at slå igennem.
Formanden & hustru takkes for den dejlige mad samt for de hyggelige rammer Årsmødet 2017 blev
afholdt under.

