Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2019
Tid og Sted: Lørdag 26 oktober 2019 hos Peter Ellegaard Larsen, Amalievej 3, 4581 Rørvig
Fremmødte: PEL, KES, LB, JB, PG, JR, SKP og CN.
Som optakt til selve mødet mødtes forsamlingen kl. 18 til spisning. Mødet blev indledt kl. 19:00
med at Palle Graubæk fortalte om Naturstyrelsens seneste opkøb på Nakkehalvøen. Mange tak til
Palle for det spændende foredrag!
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: PEL
Referent: CN
2. Referat for årsmødet 2018. Er formelt godkendt!
Ved årsmødet i 2018 blev det besluttet at ændre proceduren for godkendelse af referater fra
årsmøderne, således at der fra 2018 og fremover vil 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.
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.
Der er også berøring med DOFvestsjælland, hvor LB er formand, samt med Skovbrugsrådet, hvor
LB sidder som DOF-repræsentant. Grønt Råd Odsherred kører et tema om naturen i
sommerhusområderne, som kunne være af interesse for fuglesagen, og hvor LB er aktiv
initiativtager.
c) Lokaliteterne og samarbejdet med Naturstyrelsen Midtsjælland (JB)
Der er et veletableret og godt samarbejde med NST Midtsjælland, som også får RF-rapporten
tilsendt. Årets besigtigelsestur gik til de nyerhvervede arealer syd for Nakke By. Der er en
velfungerende dialog og en god mulighed under besigtigelsesturen at drøfte lokale natur- og
fuglesager med NST Midtsjælland.
d) DOF: Fugleåret og DOFbasen (JB)
Fugleåret 2018 forventes traditionen tro at udkomme til december 2019 og JB har igen forfattet
teksten.
e) Medlemsservice: hjemmeside, foto på hjemmesiden, resultater fra ringmærkning/aflæsning,
nyhedsmails, RF-listen (KES)
Hjemmeside: Nuværende fungerer fint og hensigtsmæssigt, så der er pt. ingen planer om at lave en
ny.

Fotos på hjemmesiden: Med hensyn til fotos så ligger de fleste under Flickr (et foto-delings-website
og en slags online fotoalbum), men der er efterhånden mange fotos og Flickr vil fremover kræve en
betaling på 234 kr årligt for at RF kan bruge websitet. RF vil betale denne årlige udgift fremover.
Resultater fra ringmærkning/aflæsning: Der er ikke foretaget noget endnu og KES vil tage kontakt
til JHC, der tidligere på året har tilkendegivet interesse for at starte dette, hvis andre også vil hjælpe
med og ville via hans kontakter på Zoologisk Museum måske initiere dette.
Nyhedsmails: intet særligt at bemærke.
RF-listen: Måske lidt gammeldags idet der opereres via e-post. Nyt kunne overvejes evt. WhatsApp,
men foreløbigt køres der videre med e-post. Bestyrelsen vil tage det op til overvejning.
RFbasen: Database for RF-observationer som KES har udviklet. Alle har mulighed for at
downloade den. KES tilbyder at lave en introduktion f.eks. ved et aftenarrangement. KES blev rost
for at have udviklet et genialt og meget anvendeligt redskab til bearbejdning af fugleobservationer.
4. Rørvigrapporten
a) Træktabeller og andre talmaterialer (LB)
Intet særligt at bemærke - afventer.
b) DOFbasen (LB/PEL)
Intet særligt nyt at bemærke, bortset fra at der stadig ligger lidt arbejde med henblik på at
harmonisere nogle lokalitetsgrænser i forhold til DOFbasens grænserdragninger i Rørvigområdet.
Det er vores Rørvigkort der er det gældende, så eventuelle uoverensstemmelser skal rettes i
DOFbasen.
c) 2018-rapporten. Evaluering (Alle)
RF-rapporten 2018 blev en god og fin rapport, det var alle enige om, men forløbet med at lave den,
var præget af samarbejdsproblemer, som blev debatteret på årsmødet.
d) Kontakt til DKU (JHC)
Der var intet til dette punkt.
e) Profilering af rapporten (PEL). Facebook (JHC)
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 står for et facebook-opslag om den nye 2018 RF-rapport.
f) Rapportens fremtid? Den nuværende redaktion ser sig ikke i stand til at fortsætte arbejdet, hvilket
indebærer at der skal dannes en ny redaktion! Herunder udarbejdelse af indlæg til Fugleåret 2019.
(PEL)
Der skal findes en ny redaktion, hvis det er muligt. Bestyrelsen vil snarest muligt afholde et møde
desangående.
g) Fugleåret 2019. Hvem udarbejder RF´s indlæg? (PEL)
Der skal findes en ny forfatter eller tovholder, hvis det er muligt. Bestyrelsen vil tage det op på det
samme møde nævnt i det foregående punkt.
5. Nyhedsbrev? (PEL)

Der mangler opbakning. Dette tages op på det samme bestyrelsesmøde nævnt i punkt 4 f & g.
6. RF-projekter
a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade (PEL)
2019 blev et specielt år for Rødrygget Tornskade: ankom meget sent og i sæsonen 2019 har der på
Rørvighalvøen været registreret i alt 19 ynglepar, og heraf havde de 15 par ynglesucces som
resulterede i hele 36 unger (10 mere end i 2018). I Slettermosegårdområdet var der alene 6 par.
Hvad der startede som noget, der lignende en katastrofe for Rødrygget Tornskade, endte med at
blive en succeshistorie.
b) Redekasser: Vendehals (PEL)
De af RF opsatte redekasser blev åbenbart ikke brugt i år af Vendehals, men i området ved
Ringholm Skov flyttede et par ind i en lokal sommerhusejers redekasse og fik 5 unger. Så der er
altså potentiale på halvøen.
Der blev talt om at Sortstrubet Bynkefugl kunne blive en ny fokusart.
7. Atlasprojekt. Hvordan præsenteres resultaterne? (LB)
Atlasprojektet vil blive publiceret og præsenteret som bog formodentlig til marts 2020.
8. Fremlæggelse af regnskab – vedhæftet (KES). Fortsat kr. 0 i kontingent? (PEL)
Enkelt nyt medlem i 2018, men ingen indtil videre i 2019. Indtil videre 0 kr i kontingent.
Regnskabet godkendt.
9. Valg til bestyrelsen
CN og KES er på valg i år og genopstiller. JB ønsker at trække sig fra bestyrelsen, hvilket
indebærer at der skal ske nyvalg for et år. LB og PEL er ikke på valg i år.
CN og KES valgt. Stefan Andersen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem - Tillykke.
10. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var modtaget.
11. Planlægning af Årsmødet 2020
Årsmødet 2020 vil blive planlagt i løbet af 2019/20 i forbindelse med bestyrelsesmøderne.
12. Eventuelt
Der blev fremsat forslag om, at der afholdes et event i 2020 eller 2021 i.f.m. at udvidelsen af
Hovvig som følge af Naturstyrelsens seneste opkøb på Nakkehalvøen.
Der var et forslag til, at ved henvendelse fra sommerhusejere eller andre, om der skulle være et
beredskab i RF i en eller anden form, til at rundvise eller fortælle om diverse fuglesager mod en
rimelig honorering – interesserede bedes kontakte bestyrelsen.
Stor tak til JB for hans store arbejde i bestyrelsen, redaktionen og som forfatter på Fugleåret.
PEL & hustru takkes for at have stillet deres hyggelig stue til rådighed for årsmødet samt for den
dejlige mad, kaffe og kage.

