
 
 

Referat af styregruppemøde  

lørdag d. 30. maj 2015 kl. 10.00-14.00 
 

Deltagere: Per Ekberg, Steen Kryger og Flemming Broksø 
Referent: Steen Kryger 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
2. Styregruppen 

Hvem kan vi foreslå som styregruppemedlem i stedet for Peter for 
resten af valgperioden til november 2016? 

3. Formål med styregruppens arbejde 

Hvordan kan vi optimere arbejdet i styregruppen? Hvilke 
forventninger har vi til os selv og rovfuglegruppens arbejde? Jf. 

temadagen 2013. 

Hvordan holder vi kontakt og koordinerer i mellem møderne? 

4. Planlægning af rovfuglegruppemødet 7. november 2015 

Planlægning af det videre forløb omkring dagsordenen. Hvordan 
indsamler vi emner og hvem laver og udsender dagsordenen? 

Vi har nogle forslag til punkter fra sidste møde: 

a. Forslag om, at vi i fælleskab næste år tjekker 

rovfugleindtastningerne i Atlas III, så vi sikrer, at alle 
ynglefugle er med. 

b. Forslag om debatpunkt til næste møde om problemerne med 

mountainbikes og droner 
c. Forslag til referent og gerne aftale om krav til referatet og 

tidsfrist for udsendelse 
 

5. Opfølgning på aftalerne jf. temadagen november 2013 

a. Status på aftalerne drøftes 
b. Se referat 2013 vedlagt mailen med dagsorden 

6. Evt. 

 
 

Ad. 1 

Dagsorden blev godkendt, og Steen Kryger blev valgt som referent 

 

Ad. 2 

Peter Hjeds har trukket sig fra styregruppen pga. travlhed og vi drøftede 

hvem der kunne tænkes at ville stille op. Efter gennemgang af listen over 

medlemmer, blev Lars Fenger, Lars Ulrik og Per Rasmussen foreslået med 

Jan Tøttrup som en mulighed.  

Udgangspunktet var dog at vi skulle finde en repræsentant fra Jylland. 

Per kontakter dem snarest men giver det ikke resultat, vil det komme med i 
oplægget til næste årsmøde. 



 
 

Ad. 3 

Vores formål er at forsøge at forbedre og forny Rovfuglegruppens funktion, 

og evt. implementere nye tiltag i gruppen. 

1 årligt møde i styregruppen anses for tilstrækkeligt, for at koordinere 
gruppens aktiviteter. 

Kontakt mellem møder: Der har ikke været den store succes med Yammer, 
så der er nok ikke behov for jævnlig kommunikation mellem 
Rovfuglegruppens medlemmer. 

Det blev drøftet om der evt. bør være et nyhedsbrev i juni eller nyheds 
mails e.l. med konkrete praktiske emner som rovfugleyngel, adfærd eller 

problemer for rovfuglene. Emnet vil blive taget op til Årsmødet. 

 

Ad. 4 

Indsamler emner fra medlemmerne til årsmødet. 

Debatpunkter ind til videre: Mountainbike, droner for/mod, Fældning af 
skove i år, eksempler på praksis. 

Evt. ekstern foredragsholder – evt. Peter Sunde med et foredrag om 
forstyrrelser af rovfugle. 

Evt. præsentation af indsendte data for yngle sæsonen, i Excel. 

Næste årsmøde: 

Per udsender information om årsmødet og får emner til årsmødet. 

Vi undersøger hvad atlas III og DOF basen kan vise om bestandene af 
”Vores arter”. 

Flemming kontakter medlemmer af Kolding gruppen for at høre nærmere 
om arbejdsgangen i gruppen, med henblik på at få gang i offentliggørelse af 
gruppens mangeårige resultater. 

Vi satser på at Jan Tøttrup sætter de indkomne data op på en nem og 
præsentabel facon fra de forskellige census områder. 

Indsamling af data til Jan. 

 

Ad. 5 

Forslag om hvordan vi hverver nye og gerne yngre medlemmer. 

Hvad er kravene til at være medlem af gruppen. Er aktivitet med rovfugle 

nok? 

Forslag om at lave et brev til lokalgrupperne for at undersøge om der skulle 
være yngre medlemmer som kunne være interesseret i at deltage i 

rovfuglegruppens arbejde – gerne med eget censusområde. 

Flemming kommer med et udkast til et brev. 

Vi bør lave en fængende artikel om generationsskiftet i RFG. 

Er ravn med i rovfuglegruppen. 

Husk at undersøge, hvor megen aktivitet der har været på Yammer, som 

oplæg til en diskussion, om det skal fortsætte. Der var dog enighed i 



 
 

styregruppen om at Yammer bør fortsætte, da det ikke påfører DOF eller 
rovfuglegruppen nogen udgift. 

 

Ad. 6 

Undersøg hvad man kan få ud af DOF basen og ATLAS III. Aktive ornitter og 
supplerende oplysninger. 

 

Deadlines på opgaver: 

Flemmings brev er færdigt inden 1.juli 

Per forsøger at nå sit i den næste uge. 

Steen udsender referatet snarest 

 


