
Referat fra Rørvig Fuglestations Årsmøde 2021 

Tid og Sted: Lørdag d. 30. oktober hos Peter Ellegaard Larsen, Amalievej 3, 4581 Rørvig 

Fremmødte: PEL, KES, LB, PG, JR, SA, MJE og CN. 

Som optakt til selve mødet mødtes forsamlingen kl. 18 til spisning. Mødet blev indledt kl. 19:00. 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: PEL 
Referent: CN 

2. Sidst afholdte årsmøde var i 2019, da der p.g.a. coronasituationen ikke blev afholdt årsmøde i 
2020. Referat for årsmødet 2019 er blevet fremsendt og formelt godkendt j.v.f. 14-dagesfristen efter 
udsendelse. 

3. Beretning fra bestyrelsen 

a) Indledning (PEL) 
Fuglestationen har pr. 30 oktober 2021 i alt 65 medlemmer. 
Fuglemæssigt var 2020 et generelt lidt fuglefattigt år, med en forårssæson præget af vestenvind og 
meget få dage med østlige vindretninger, som er befordrende for forårstrækket.  
P.g.a. coronasituationen opholdt usædvanligt mange mennesker sig i sommerhus på Rørvighalvøen, 
hvilket har resulteret i en vis overbelastning af naturen, som f.eks. stor mountainbike-aktivitet selv 
på små stier, eroderede vandrestier og mange løsgående hunde på steder, hvor hunde ellers kræves i 
snor og generelt mange mennesker ’ude i naturen’ forskellige steder. 
Internt i foreningen er der brugt en del tid på Rørvig Fuglestations 50-års jubilæumsrapport. 

b) RF´s samarbejde med andre grønne foreninger (LB) 
LB sidder ikke længere i ’Rørvig land og by’, men sidder stadig i ’Grønt Råd’, der er en vigtig 
naturpolitisk medspiller i kommunen. LB er også medlem af DOF-vestsjællands naturpolitiske 
udvalg. 

c) Lokaliteterne og samarbejdet med Naturstyrelsen Vestsjælland (PEL) 
Den årligt tilbagevendende feltaktivitet ’besigtigelsesturen’ med Naturstyrelsen blev p.g.a. 
coronasituationen ikke afholdt i 2020 og 2021. Den næste besigtigelsestur vil blive forsøgt afholdt i 
marts-april 2022. 

d) Medlemsservice: hjemmeside, foto på hjemmesiden, resultater fra ringmærkning/aflæsning, 
nyhedsmails, RF-listen (KES) 

Hjemmeside: Intet særligt at bemærke, men der er enighed om, at vi har en meget fin og 
velfungerende hjemmeside. Der kommer anslået 100-150 ’klik’ pr. dag. KES udtrykker ønske om at 
få tilbagemeldinger m.h.p. evt. forbedringer. 



Fotos: Fotografierne præsenteret på ’bjælken’ på hjemmesiden fungerer godt. Vi har over 9000 
fotos liggende på Flickr. Udover i 'bjælken' er der bl.a. adgang til billederne via. Artsarkivet. Det 
koster 500 kr. pr. år til Flickr, hvilket er en af de største udgifter for foreningen.  
Resultater fra ringmærkning/aflæsning: Har ligget stille de sidste 2 år, men der er generel enighed 
om, at det stadig er en god ide. KES vil kontakte JHC, der tidligere har tilkendegivet interesse for at 
starte dette, hvis andre også vil hjælpe med.  

Nyhedsmails: Intet særligt at bemærke. 

RF-listen: 20-40 ’tråde’ pr. år, men ellers intet særligt at bemærke. 

4. Observationer 2019/2020/2021 
a) Bearbejdning af materialet i de enkelte år 
LB arbejder på træktabeller, og der pågår bearbejdning af materiale. 2019 er færdig og der arbejdes 
pt. især på observationsmateriale fra 2020.  

b) Præsentation på hjemmesiden: Artsarkiv og årsrapport (KES) 
KES arbejder på artsarkivet, og med at lægge tallene fra de vigtigste arter fra de gamle ikke-
digitaliserede RF-rapporter, ned i artsarkivet.  
Der opfordres generelt til at få indtastet gamle observationer, der måske stadig ligger lokalt eller i 
gamle notesbøger, i DOFbasen. 

c) Bidrag til Fugleåret 2019/2020  
Fugleåret 2019: LB har lavet teksten til afsnittet om Rørvig. 
Fugleåret 2020: JB og SA har lavet teksten til afsnittet om Rørvig, som er afleveret. 

5. Jubilæumsrapport til udgivelse i 2023 
a) Status (PEL): Der har været afholdt en række møder: Det bliver ikke en klassisk rapport som den 
tidligere ordinære årsrapport eller som 25-årsrapporten med samtlige arter, men mere en rapport 
med fokus på udvalgte arter, tendenser, årstider og fænologi. Arbejdet er begyndt at tage form og 
forventes at udkomme i en trykt udgave i 2023. Redaktionen ledes af JB og AT. 

b) Økonomi. 
Der må bruges op til kr. 20.000 af foreningens midler til udgivelsen. 

c) Ansøgning hos fonde m.v. (PEL) 
Der vil blive forsøgt at få midler via fonde og AT har tilbudt at hjælpe med dette. 
  
6. RF-projekter 
a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade (PEL) 
Der blev registreret i alt 14 par og 41 unger. En tysk ornitolog med tilknytning til KU, der arbejdede 
på et projekt, som krævede mærkning af Rødrygget Tornskade i Gribskov, forsøgte sig i 



Rørvigområdet i 2020, men måtte forlade halvøen med uforrettet sag, da tornskaderne her ynder at 
yngle i brombærkrat og derfor ikke er tilgængelige. 

b) Redekasser: Vendehals (PEL): 
Ingen observationer af ynglepar i 2020. 

7. Fremlæggelse af regnskaber (KES).  
Regnskaber for h.h.v. 2019 og 2020 begge godkendt. Indtil videre fortsat kr. 0 i kontingent.  

8. Valg til bestyrelsen 
LB og PEL valgt for en etårig periode (de skulle have været på valg i 2020 for den sædvanlige 
toårige periode, men årsmødet i 2020 blev aflyst p.g.a. coronasituationen.). 
KES, CN og SA valgt for en toårig periode. 

9. Forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag indkommet. 

10. Planlægning af Årsmødet 2022 
Årsmødet for 2022 vil blive planlagt i løbet af 2022 i forbindelse med bestyrelsesmøderne, men 
forventes at blive afholdt i efteråret 2022. 

11. Eventuelt 
PG fik overrakt et eksemplar af den forholdsvis nyligt udkomne bog med resultaterne fra den sidste 
store atlasundersøgelse Fugleatlas - De danske ynglefugles udbredelse 2014-2017, ’så han kan være 
klædt på’ i forhold til Naturstyrelsen m.h.p. at fremme fuglens sag i Rørvigområdet. 
Tak til PEL & Lone for at have stillet stue til rådighed for årsmødet samt for den gode middag, vin, 
øl og efterfølgende kaffe og kage.


