Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2018
Tid og Sted: Lørdag 22 september 2018 hos Lasse Braae, Sophievej 10, 4581 Rørvig
Fremmødte: PEL, KES, LB, JHC, JB, PG, JS, LR, SKP, AT og CN.
Som optakt til selve mødet, mødes forsamlingen kl. 18 til spisning. Mødet blev indledt kl. 19:00
med at Anders Tøttrup fortalte om resultaterne fra 10 års arbejde med at spore trækket hos
Rødrygget Tornskade. Projektet var blandt de første i verden til at kortlægget trækket hos en
spurvefugl og har løbende anvendt nyeste sporingsteknologi fra lysloggere, til accelerometre og
senest højdemålere. Vi ved nu, hvilke ruter de flyver på deres tur til og fra vinterkvarteret i det
sydlige Afrika, om de bliver på samme sted vinteren over, og hvor hurtigt de tilbagelægger trækket.
Vi kan desuden nu forklare, hvorfor fuglene trækker så langt væk, og hvorledes trækruterne har
udviklet de sidste 20.000 år. Der var mange spørgsmål både under og efter foredraget og
foredragsholderen mødte en entusiastisk applaus. Stor tak til Anders for det spændende foredrag!
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL
Referent: CN
2. Godkendelse af referat for årsmødet 2017
Referatet for 2017 blev godkendt. Det blev besluttet at ændre proceduren for godkendelse af
referater fra årsmøderne: Fremover vil der være en frist for bemærkninger/indsigelser på 14 dage
efter udsendelse, og derefter vil referaterne være betragtet som 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. Derudover blev det meddelt at der
var kommet et nyt medlem siden sidste år.
b) RF´s samarbejde med andre grønne foreninger (LB)
Der er pt. kun reelt samarbejde med Rørvig Foreningsråd, og her er der intet særligt at bemærke.
Foreningen Rørvig By og Land, der er opstået for nogle år siden som en fusion af Rørvig
Naturfredningsforening og Bevaringsforeningen for Rørvig Sogn er ved at udarbejde en
naturstrategi, der vil vise, hvilke emner foreningen kan arbejde med i de kommende år. Grønt Råd
Odsherred vil køre et tema om naturen i sommerhusområderne, som kunne være af interesse for
fuglesagen, og hvor RF vil følge nøje med.
c) Lokaliteterne og samarbejdet med Naturstyrelsen Vestsjælland (JB)
Der er et efterhånden veletableret samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland, som får RFrapporten tilsendt. Der er opstået tradition for en såkaldt besigtigelsestur, hvor turen i år
sandsynligvis vil blive planlagt til Skansehage. Sidste års besigtigelsestur med Naturstyrelsen
Vestsjælland gik til Sandflugtsplantagen og dette resulterede blandt andet i en markering af et
område vest for Dybesø, hvor skovbrugsaktivitet i fremtiden undgås. Der var i 2017 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), men det betragtes nu som nok urealistisk, da der her vil
spille økonomiske faktorer ind.
d) DOF: Fugleåret og DOFbasen (JB)
Fugleåret 2017 forventes traditionen tro at udkomme til december 2018 og vil igen indeholde et
kondensat af RF-rapporten 2017.
e) Medlemsservice: hjemmeside, nyhedsmails, RF-listen (KES)
Der bliver arbejdet på artsarkivet som også vil kunne anvendes til en eventuel 50-års
jubilæumsrapport i 2022.
Zello (ny telefon-app, der virker som en walkie-talkie) har helt erstattet traditionelle walkie-talkies.
Men til syvende-og-sidst er det kun en WT, der kun optager når den er tændt, hvilket vil sige at
udmeldinger af fugle på Zello kun registreres hvis app’en er tændt – hvis man stiller den på mute er
det muligt senere at høre meldingerne. Hvis en sjælden fugl skal udmeldes, bør den udmeldes via
birdcall, bird alarm, sms-lister eller hvad man nu benytter.
4. Rørvigrapporten
a) Træktabeller og andre talmaterialer (LB)
2018-rapporten forberedes blandt andet ved at LB arbejder på træktabeller og rasttal, som begge er
hjælpemidler der ligger til grund for en del af bearbejdningen, dog vil rasttal blive mere selektivt
behandlet end træktallene. For at lette arbejdet med træktabellerne, er der et ønske om at
observatørerne hurtigere får indrapporteret deres observationer af forårstrækket og ikke venter til
f.eks. langt ind i efteråret.
b) DOFbasen (LB/PEL)
Intet særligt nyt at bemærke, bortset fra at der har pågået lidt arbejde med henblik på at harmonisere
nogle lokalitetsgrænser i forhold til DOFbasens grænserdragninger i Rørvigområdet.
c) 2017-rapporten. Evaluering (Alle)
Arbejdet med 2017-rapporten forløb gennemgående godt og glat. Det blev på årsmødet udtrykt, at
det er rart, at det stadig er muligt at forfatte en RF-årsrapport.
d) DOFbasens kvalitetsudvalg (JB)
På årsmødet 2017 blev kvalitetsudvalget nedlagt. Muligt utilstrækkeligt dokumenterede
observationer (og det er som regel meget få!) afgøres i fremtiden i DOFs regi, dvs. i SU og DKU og
kontakten til DKU varetages af en sekretærfunktion (JHC). 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 personer, foreninger og myndigheder.
JHC har lavet et facebook-opslag om den nye RF-rapport, og vil gøre det samme igen når 2018rapporten udkommer.
5. RF-projekter
a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade (PEL)

Rødrygget Tornskade ankom generelt sent i 2018, og i sæsonen 2018 har der på Rørvighalvøen
været registreret i alt 9 ynglepar som resulterede i 26 unger.
b) Feltdækning: Mulige veje til forbedringer? (LB/JB)
Intet særligt nyt at bemærke i forhold til sidste år.
c) Redekasser: Vendehals
Der har tilsyneladende ikke været Vendehals i kaserne i år. Til næste år vil der blive sat prop i
redekassernes huller, som så først vil blive åbnet til april for at minimere sandsynligheden for at
mejser flytter ind før Vendehalsene eventuelt ankommer til redekasserne.
6. Atlasprojekt – status (LB)
Projektet er afsluttet og kvalitetssikring og bearbejdning af datamaterialet er påbegyndt.
7. Fremlæggelse af regnskab – vedhæftet (KES)
Regnskabet godkendt.
Med hensyn til foreningskontingent blev det besluttet, at der ikke vil blive opkrævet kontingent når
de 10 år (som kontingentet oprindeligt gjaldt for) er udløbet. Der er stadig et rimeligt beløb i
overskud i forhold til foreningens løbende udgifter, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke
skønnes nødvendigt at opkræve for en ny periode.
Det blev godkendt af forsamlingen på årsmødet at foreningens konto står som foreningskonto i den
nuværende formands navn (PEL).
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 genvalgt.
9. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var modtaget.
10. Planlægning af Årsmødet 2019
Årsmødet 2019 vil blive planlagt i løbet af 2018/19 i forbindelse med bestyrelsesmøderne.
11. Persondataforordningen (PEL)
PEL har udarbejdet dokumenter vedrørende Rørvig Fuglestations privatlivspolitik i forhold til den
nye persondataforordning. Dokumenterne er lagt på RF’s hjemmeside.
12. Eventuelt
LB & hustru takkes for at have stillet husly til rådighed under årsmødet samt for det fine traktement.

