
Rørvig Fuglestations Årsmøde 2022

Tid og Sted: 12. november 2022 kl. 19:00 hos Knud-Erik Strange, Isørevej 29, 4581 Rørvig.
Fremmødte: PEL, LB, KES, JR, SA, PG, SKP, CN

1 Valg af dirigent og referent

Dirigent: PEL
Referent: CN

2 Referat for Årsmødet 2021 

Er formelt godkendt.

3 Beretning fra bestyrelsen

a) Indledning (PEL)
Det blev et år med relativt få fugle og i det hele taget et lidt specielt år. Forårstrækperioden 
var præget af, at der kun var få dage med de rigtige vindforhold i forhold til fugletrækket. 
Fænomenet med de relativt få fugle synes at være en del af et større mønster, idet 
forårstrækket på fx Falsterbro og på Øland også var præget af få fugle. Fokusarten Rødrygget
Tornskade afveg også fra normalen, idet yngleparrene ankom noget senere og mere pludseligt
end forventet.
På medlemsfronten er der kommet et nyt medlem i 2022, så der nu er 67 medlemmer.

b) RF´s samarbejde med andre grønne foreninger (LB)
Der har ikke været så mange aktiviteter med relevans for RF, men LB orienterer bestyrelsen 
løbende.

c) Lokaliteterne og samarbejdet med Naturstyrelsen Midtsjælland (PEL)
Besigtigelsesturen er ikke blevet afholdt endnu, men det blev foreslået eventuelt at afholde 
den i sandflugtsplantagen med sigte på de nye lysninger, som er blevet skabt dér. Der var 
endvidere ros til Naturstyrelsen for at tage hensyn til de Sortstrubet Bynkefugle, når der køres
og flyttes materialer på arealerne, hvor de optræder, midt i deres ynglesæson. 

Odsherred Kommune har givet Naturstyrelsen dispensation til at bekæmpe rynket rose på 
Korshage. Da bekæmpelsen også kan have indflydelse på fuglelivet på Korshage har PEL 



anmodet kommunen om at kontakte til RF, når der skal gives dispensationer på naturområder 
på Rørvig halvøen – kommunen var lydhøre.

Derudover har der været god kommunikation med skovfogeden med hensyn til aktiviteter i 
plantagen.

d) Medlemsservice:
Hjemmesiden køre godt og siden sidst har der ikke været de store ændringer.
Foto på hjemmesiden: fungerer godt og efter hensigten. Det er meningen at præsentere gode 
og spændende fotos, at disse fotos skal afspejle feltaktiviteter og årets gang.
Resultater fra ringmærkning/aflæsning: Der opfordres til, at der gøres en indsats for at aflæse 
ringe, da der er kommet flere spændende historier om fuglebevægelser ud af det, se 
hjemmesiden.
Nyhedsmails, RF-listen (KES): Der er en tendens til at nyheder præsenteres på hjemmesiden, 
men der bør stadig udsendes nyhedsmails.

4 Observationer 2019/2020/2021/2022

a) Bearbejdning af materialet i de enkelte år: LB er meget langt og det går efter planen.
b) Præsentation på hjemmesiden: Artsarkiv og årsrapport: KES er mere eller mindre færdig 
med at opdatere artsarkivet med tekster fra de gamle ikke- digitaliserede RF-rapporter, dog 
kun for de vigtigste arter.
c) Bidrag til Fugleåret 2021: SA og JB har lavet årets tekst, det har fungeret fint og der er 
blevet afleveret til tiden. Husk at bestille senest d. 30 november 2022, hvis der er interesse. 

5 Jubilæumsrapport til udgivelse i 2023 

a) Status: JB, der er redaktør og forfatter, arbejder stødt på sagen, men rapporten når ikke at 
udkomme i 2023 som først planlagt, men nok først i 2024 eller primo 2025.
b) Økonomi: Der arbejdes på at rapporten skal udkomme som en egentlig bog, og der må 
bruges op til kr. 20.000 af foreningens midler til udgivelsen.
c) Ansøgning hos fonde m.v.: Der er ikke foretaget fondsansøgninger endnu, men det er 
under overvejelse, hvordan det er mest hensigtsmæssigt.

6 RF-projekter

a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade (PEL)
Med hensyn til Rødrygget Tornskade blev det også et lidt mærkeligt år, da der langt ind i 
perioden, hvor de burde være ankommet, kun optrådte ganske få fugle, hvorefter de så 
pludselig var på plads. Det blev udtrykt ros både til projektet og til særrapporten om 
Rødrygget Tornskade, som kan findes på RF-hjemmesiden, og forsamlingen opfordrede til at 
der fortsættes.
b) Redekasser: Vendehals (PEL)
Der kom ingen fugle i de i alt 5 opsatte redekasser i år, men projektet fortsætter.



Der blev udtrykt tanker om det kunne overvejes at starte Sortstrubet Bynkefugl op som 
fokusart. Folk skal være velkommen til at melde sig, men det vurderes, at det kan være en 
vanskelig opgave, idet ynglesæsonen løber fra tidelig marts til oktober med op til 4 kuld.

7 Fremlæggelse af regnskab – vedhæftet (KES). Fortsat kr. 0 i kontingent? (PEL)

Der er ca. 30.000 kr på kontoen og de faste årlige udgifter udgør ca 1400 kr fordelt på ca 600 
kr til hjemmesiden, 500 kr på til fototjenesten Flickr og 300 kr til årsmødet.

8 Valg til bestyrelsen

LB og PEL er på valg i år og genopstiller for en 2 årig periode.  KES, CN og SA er ikke på 
valg i år.
LB og PEL blev genvalgt.

9 Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag var indkommet ved fristens udløb.

10 Planlægning af Årsmødet 2023

Planlægning af årsmødet 2023 vil blive foretaget i løbet af første halvår af 2023, men der 
sigtes på at afholde årsmødet tideligere end november (som i 2022), men hellere i fx oktober 
2023. 

11 Skal vi fejre Rørvig Fuglestations 50 års jubilæum?

Der var enighed om at markere selve dagen, dvs d.16 februar, med en nyhedsmail og et 
opslag på hjemmesiden. Den egentlige fejring af fuglestationens officielle aktiviteter, vil 
finde sted i forbindelse med udgivelsen af 50-årsbogen, som forventes at ske i 2024 eller 
2025.

12 Eventuelt

Sven bragte på årsmødet tre ting op til overvejelse / drøftelse:

a) Vil det være muligt at på særlige dage at koordinere trækiagttagelserne fra de forskellige 
observatører placeret på Sjællands Odde, Klint og Korshage, for på denne måde at kunne 
dække og danne et helt billede af trækket?

b) Var det i forbindelse med overvejelsen af RF´s fremtid en ide at udvide Rørvig 
Fuglestations geografiske område, således at aktive observatører i hele Odsherred bliver 
interesserer i vort arbejde og derfor bliver medlemmer af RF?



c) Kan forsvarets radar placeret på Sjællands Odde anvendes til at belyse fugletrækket fx 
Gæs’ og Storspovers trækruter med relation til Rørvighalvøen?

Forslagene fandtes relevante og interessante, og der kan kun opfordres til, at man prøver at gå
videre med dem.

Formandens bedre halvdel takkes for at have bagt kage til forsamlingen - og formanden for at
have bragt den til årsmødet. Værten takkes for at have lagt hus til og rammerne for en 
hyggelig aften. 


