Beretning fra rovfuglegruppen 2014

Rovfuglegruppen holdt sit årlige møde d. 2. november 2013 på Nødebo Kro i
Nordsjælland med i alt 14 deltagere.
Da der jf. DOF’s vedtægter for grupper og udvalg manglede et styregruppemedlem,
blev Steen Kryger valgt ind i styregruppen, som herefter består af Per Ekberg,
sekretær og Peter Hjeds, Johannes Bang og Steen Kryger.
På baggrund af det foregående års diskussion af formål og mål med rovfuglegruppens
arbejde blev mødet tilrettelagt med en procesdiskussion med det formål at komme
frem til en mere hensigtsmæssig måde at samarbejde på, således at gruppens
arbejde bliver taget alvorligt i DOF’s hovedbestyrelse og at gruppen formår at gøre
mere opmærksom på sig selv.
Opsamlingen og konklusionen på dagen blev, at styregruppen skal arbejde med at
implementere følgende i praksis:








Rovfuglegruppen skal formidle data om ynglefuglebestand, ungeproduktion
m.m. samlet til en årsrapport. Data skal især gælde de almindelige rovfugle,
som ikke er dækket af de øvrige rovfugle projekter. Data publiceres blandt
andet til FUGLEÅRET 2013. Udarbejde metode og skabelon, så indsamlingen af
data bliver ensartede og en lettelse af arbejdet for rovfuglegruppens
medlemmer.
Der skal være en bedre og mere kontinuerlig kommunikation mellem
rovfuglegruppens medlemmer i løbet af året og det skal ske gennem en
forbedret hjemmeside/udvikling af en ny hjemmeside og mere uformelt
gennem det sociale medie Yammer.com.
Der skal fortsat være et årligt møde. Mødet skal holdes mere centralt for alle
medlemmer, dvs. helst på Fyn. Mødet skal så vidt muligt holdes den første
weekend i november. Mødet skal indeholde faglige emner, som kan udvikle
rovfuglegruppens medlemmer og ikke som hidtil være en gennemgang af data
fra de enkelte medlemmer.
Rovfuglegruppens medlemsliste skal gennemgås. Det er aftalt, at man skal
være interesseret og aktiv i rovfuglegruppen for at kunne være/forblive
medlem. Med mellemrum skal styregruppen foranstalte en artikel til Fugle og
Natur, så det bliver muligt at rekruttere nye medlemmer til rovfuglegruppen.

Styregruppen har arbejdet på at komme videre med de enkelte punkter og har
mødtes et par gange i løbet af året. Arbejdet med indsamlingen af data til
videnskabelig artikel og til Fugleåret pågår fortsat.

Det har dog vist sig at være vanskeligt at få gang i kommunikationen mellem
medlemmerne i løbet af året, og oprettelsen af gruppen på Yammer.com har ikke
givet det store resultat.
Medlemslisten er gennemgået og det har ført til en reduktion af antallet af
medlemmer til nu pr. 1. oktober 2014 at være på 25 medlemmer. Vi har mistet to
aktive medlemmer først Finn Eriksen og siden Lennart Pedersen – æret været deres
minde! Siden er Clausjannic Labuz, som arbejder med røde glenter, kommet til.

