
Referat af styregruppemøde 

fredag d. 13. december 2013 kl. 19 - 22 
 

Dagsorden: 

1. Hvordan arbejder vi videre med de input, som vi fik på rovfuglegruppens 

årsmøde jf. referatet? 

2. Hvordan fordeler vi opgaverne mellem os? 

3. Skal vi lave et årshjul? 

4. Planlægning af næste rovfuglegruppemøde 2014. 

5. Evt. 

 

Ad 1. Jan Tøttrup har udarbejdet Excel skemaer til registrering af ynglende 

almindelige rovfugle og udsendt til rovfuglegruppens medlemmer. Styregruppen roste 

Jan Tøttrups hurtige reaktion og vil følge det op i løbet af foråret. 

Det blev besluttet at oprette en gruppe under Yammer.com, som er et socialt 

netværk. På Yammer kan man oprette en lukket gruppe, hvor man kan dele små og 

spændende observationer, dele links, fotos og dokumenter m.m.  

Luise Ekberg blev bedt om at oprette gruppen på Yammer og lave en instruktion til, 

hvordan man opretter sig. 

Medlemslisten blev gennemgået og det blev besluttet, at de medlemmer, vi ikke har 

hørt fra gennem de sidste år, slettes af gruppen. Flg. medlemmer slettes: 

 Erik Ehmsen 

 Ole Friedriksen 

 Birger Hultengren 

 Bent Jensen – Johannes skriver til ham 

 Arne Lillhauge 

 Lars Malta Rasmussen 

Per opdaterer gruppen og sender den reviderede medlemsliste til Fuglenes Hus, som 

lægger den på hjemmesiden. 

Styregruppen drøftede muligheden for at oprette en ny hjemmeside og blev enige om 

ikke at arbejde videre med denne ide, da det er dyrt og kræver vedligeholdelse. 

 

Ad 2. Opgaverne blev fordelt under de enkelte punkter. 

 

Ad 3. Det vil være fint at begynde at lave et årshjul på de faste aktiviteter gruppen 

har. Årsmødet planlægges i januar af styregruppen og gruppen konfererer om dette 

på mail. 



 

Ad 4. Mødet foreslås til lørdag d. 1. november 2014. Per kontakter Flemming Broksø 

vedr. bestilling af lokale.  

På årsmødet skal brugen af Yammer drøftes for at tage stilling til om netværket 

fortsat skal bruges. 

 

Evt. Rovfuglegruppen støtter initiativet til DOF’s forslag til beskyttelseszoner for 

ynglefuglene. Forslaget skal bruges i forhandlinger med 

Miljøministeriet/Naturstyrelsen. 

Styregruppen skal snakke med Marco Brodde og Hans Meltofte om, hvordan vi lettest 

kan skabe et større samarbejde mellem Projekt Ørn, Glentegruppen og 

Rovfuglegruppen. 

Det kunne være hensigtsmæssigt at lave aktiviteter sammen f.eks. foredrag, som 

kræver et større volumen. 

Skal rovfuglegruppen have en rolle i Atlas III? Johannes foreslår, at vi skal minde 

medlemmerne af rovfuglegruppen om at taste observationer af ynglende rovfugle ind i 

Atlas-registreringen. 

Peter foreslår, at der skal udarbejdes en vejledning til, hvordan man skal reagere, når 

man finder en død og evt. forgiftet rovfugl. Evt. en artikel til Fugle og Natur med 

handlingsvejledning. Peter kontakter Kim Skelmose, som har stor viden om dette. 

 

 

 


