Dagsorden og referat

Dato og tid:

Sted:

9. juni 2018 kl. 11.00 til

Fredensborg Vandrehjem,
Østrupvej 3, 3480 Fredensborg

10. juni kl. 14.00
Emne:
DKY’s arbejde

Mødedeltagere: Jesper, Sten og Luise
Afbud: Klaus

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 klare på status, aftaler og arbejdsopgaver

Medbring: Bærbar PC, så vi kan arbejde i DOFbasen

Emne

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)

Kikkert, stol eller siddeunderlag og lille rygsæk så vi har mulighed for tage
frokost med på fugletur.

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 godkendt.

2.

Møde m. Timme og
Michael om fremdriften i
opgaverne
Mødet med Timme og Michael
blev aflyst og skal holdes
efter dette møde.
Hvilke emner vil vi gerne
have drøftet?

At alle i DKY får mulighed for
at påvirke dagsordenen

Drøftelse

15 min

Timme og Michael kommer til
møde søndag og den
oprindelige dagsorden fra
mødet d. 24. 1. 18 fastholdes.

3.

Atlas validering
Materialet er tilsendt os og vi
skal drøfte de enkelte
problemstillinger.

120min

4.

Fugleåret
Skal vi skrive noget til
fugleåret i 2017 og hvordan
skal det i så fald formuleres
og af hvem?

Sten påtog sig at lave et udkast
til indlæg i Fugleåret 2017.
Skabelonen er den samme som
sidst.

5.

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

Listen blev gennemgået.
Sølvhejre tages af listen igen,
da den optræder hyppigt og
den ikke er så følsom og
interessant som ynglefugl.
Øvrige arter bibeholdes.
Jesper giver Timme besked.

6.

Biæder - dagbog

7.

Møde med Timme og
Michael
Dagsorden for dette møde
foreligger særskilt

8.

Fremtidige møder
Aftale næste møde

Kan/skal vi tages os af, hvad
der skrives på en privat
hjemmeside

Drøftelse og beslutning

Drøftelse og beslutning

Alle de tilsendte arter er
valideret

30 min

Vi mener, at det er vigtigt at vi
tager os af det, hvis det er
hemmeligholdte ynglefugle,
som bliver offentliggjort til
skade for yngleparret.

120 min

Se særskilt referat

min

Lørdag d. 13. oktober er
foretrukken mødedato på
Fangel Kro. Alternativt kan det
være d. 14. eller d. 28. oktober
2018

9.

Evt.

Intet

