Dagsorden og referat

Dato og tid:

Sted:

28. oktober 2017 kl. 11.00 til

Naturskolen, Hestehavevej 8,
Bursø, 4930 Maribo

29. oktober kl. 14.00
Emne:
DKY’s arbejde

Mødedeltagere: Klaus, Jesper, Sten og Luise
Afbud: Michael

Formål med mødet:
Drøfte hængepartier og de holdningsspørgsmål, der har været oppe
siden sidste møde og aftale næste opgaver

Forbered: Alle skal have kvalitetssikret arter og sendt arter til behandling i
DOFbasen inden mødet.

Anvendelse af mødets resultat:
At vi er blevet klarere på status, aftaler og arbejdsopgaver

Medbring: 1. Medbring sengelinned og håndklæder til eget brug!

Emne

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)

2. Bærbar PC, så vi kan arbejde i DOFbasen

Proces
(hvordan behandler vi emnet)

Varighed

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)

1.

Velkomst og aftale endelig
dagsorden og hvad vi skal
nå.

At vi bliver enige om
dagsordenen og hvad vi skal
nå i løbet af dagene

Drøftelse

10 min

Dagsorden er godkendt

2.

DKY’s administrative
ophæng
Der har på
repræsentantskabsmødet
været en drøftelse af grupper
og udvalg og den
demokratiske proces i
forbindelse med valg.
DKY bliver på mange måder
glemt, fordi vi ikke er
vedtægtsbefæstet og ej

At vi drøfter vores rolle og
ophæng til foreningen og
bliver enige om, hvordan vi
synes vores ophæng til
foreningen skal være, så vi
bedst muligt kan løse vores
opgaver og koordinere det
med foreningens øvrige
opgaver.

Drøftelse og beslutning
Luise gør rede for
repræsentantskabets
behandling af undersøgelsen

45 min

Udvalget synes, at det er nu, vi
skal i gang med at arbejde, da
vores værktøj er blevet færdigt.
Derfor ønsker vi ikke at der
bliver ændret noget ved vores
nuværende status.
Luise
gør
Hovedbestyrelsen
opmærksom på at det nu er tid
til genudpegning og at alle
medlemmer af gruppen ønsker
genudpegning.

heller er en gruppe. Vi falder
derfor hele tiden ned mellem
to stole, når der skal
afleveres beretning, når der
sker høring, valg m.m.
3.

DOFbase-programmet
Programmet til DKY i
DOFbasen er nu færdigt, så
vi kan begynde vores arbejde
med at kvalitetssikre data.
Sten og Luise vejleder i
brugen af systemet.

Gennemgang af systemet
med henblik på at de enkelte
kan gå i gang med arbejdet
herefter.

Workshop

120min

Luise gennemgik vores liste
over ynglepar, som skal
kvalitetssikres (Listen er tilbage
fra gruppens 2. møde, hvor
arterne blev fordelt). Herudover
gennemgik vi de templates,
som vi går ud fra, når vi sætter
ynglepar til behandling.
Herefter gennemgik Luise
programmet, som er udviklet.
Alle gik i gang med at
kvalitetssikre de arter de har
ansvar for og sætte tvivlsomme
eller udokumenterede arter til
behandling.
Under denne øvelse opstod
flere tvivlsspørgsmål:
1. Hvorfor kan vi ikke
sætte Observationer
indtastet som ynglefugle
til behandling?
2. Hvorfor kan vi ikke
sætte bearbejdede
ynglepar til behandling?
3. Kan vi selv eksportere
listen over ynglefugle,
der er sat til behandling
til fx Excel, så vi kan
dokumentere og lave
statistik på vores
arbejde?

4. Kan vi ændre den orden
vores sager oplistes i?
Fx sortering på art eller
dato
5. Kan benyttelse af
systemet med kode
forlænges og/eller kan
systemet sættes op til at
gøre opmærksom på, at
man bliver logget af.
6. Hvad gør vi ved
indtastninger som er
markeret med 0-0.
7. Kan systemet sættes op,
så vi automatisk får en
meddelelse, når der
bliver tastet
usædvanlige ynglefund.
Men konklusionen er, at det vi
allerede kan, virker, da vi
allerede har fået svar fra flere
observatører.
4.

Arbejdsproces
Vi har de lister, vi fik
udleveret ved gruppens start
og de skal valideres.
Men hvordan skal vi gribe
arbejdet an i almindelig drift?

5.

Listen over
hemmeligholdte fuglearter
Gennemgang af listen med
henblik på revision.

Gruppens medlemmer skal
have aftalt arbejdsmetode i
den daglige drift.

Drøftelse og beslutning

90 min

Spørge Timme, om der er
noget, der har høj prioritet.
Herudover gennemgår vi
indtastninger på alle arter i
vores egne regioner.
Luise tager fiskeørn over hele
landet og Klaus tager alle ugler
over hele landet som eneste
undtagelser.
Listen blev gennemgået.
Mellemflagspætte tages af
listen igen, da den ikke opfylder
kriterierne for at være

hemmeligholdt, da den ikke
yngler i Danmark.
Øvrige arter bibeholdes.
Jesper giver Timme besked.
6.

Præsentation af DKY på
DOFbasen
Der ligger en fin
præsentation af DKU. Men
bør der ikke også være en
præsentation af DKY på
lignende måde?

At vi bliver enige om,
hvorvidt vi skal have en
præsentation og hvem, der i
så fald skal lave den.

Drøftelse og beslutning

30 min

Luise udarbejder et udkast,
som sendes rundt til
godkendelse i DKY, hvorefter
Luise sender det til Timme, så
det kan lægges ind på
DOFbasen/Kvalitetssikring/Yngl
efugle

7.

Fremtidige møder
Hvordan skal vi afholde vores
møder i fremtiden. Hvad er
vores fokus?

At vi aftaler, hvordan vi
afholder møderne fremover.

Drøftelse og beslutning

45 min

Hovedprincip er, at hver andet
møde holdes på Fyn i oktober
og hvert andet møde holdes
forskellige steder i landet.
Gerne lokalt på skift i
nærheden af et DKY-medlem,
som står for bestilling og
naturoplevelse.
Luise laver en Doodle –
arrangerer næste møde.

8.

Evt.

Fugleåret skal på dagsordenen
til forårsmødet. Formen på
indlæg skal drøftes og
fastlægges.

