
 
 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

24-01-2018 kl. 10:30-12:00 

Sted:  

Fuglenes Hus 

 

Emne:  

DKY’s arbejde i DOFbasen 

Mødedeltagere: Timme og Luise 

Afbud: Sten, Jesper 

Formål med mødet:   

Drøfte problemer med DKY-modulet, praksis og forventninger 

Forbered: Se DKY-behandlinger 

Anvendelse af mødets resultat:   

At DKY kan arbejde videre med opgaverne 

Medbring: Bærbar PC 

 

 

 
Emne 

Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi emnet) 
Varighed 

Beslutning  

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Godkendelse af dagsorden  At vi bliver enige om dagsor-

denen  

Drøftelse 2 min  

2.  DKY modulet 

Hvordan ser fremtidsper-

spektivet ud for modulet? 

Hvem skal udvikle? 

Hvem skal koordinere og be-

slutte opgaverne? 

Hvordan får DKY indflydelse? 

At vi drøfter hvordan vi kom-

mer videre 

Drøftelse og beslutning 

 

20 min Anders Olsen, Kodning og Lasse 

Altbrechtsen, kodning og 

Timme er IT-projektleder. 

 

DKY vil få indflydelse på udvik-

lingen – det er helt nødvendigt. 

Sten og Luise stiller sig til rå-

dighed til test og til drøftelse af 

udvikling. 

Hvis vi opdager fejl, så skal vi 

sige til med det samme, så 

Timme kan samle fejl til ret-

ning. Hvis der er mange fejl, 



 
 

kan det måske bedre betale sig 

at starte forfra. 

 

Der kommer en ny indtast-

ningsside og en ny søgeside.  

I det skal det være brugerven-

ligt! 

3.  Arbejdsproces 

Hvilke data skal behandles? 

Der er mange gamle data, 

som er vanskelige at vali-

dere, da der er fejl i forbin-

delse med konvertering af 

data til ny DOFbase herunder 

i datoer, lokaliteter og obser-

vatører.  

Hvordan skal vi gribe arbej-

det an i almindelig drift? 

 

At vælge metode til validering 

af data 

Beslutning 15 min Mens vi venter på et nyt/for-

bedret modul, som indeholder 

filtre, kan vi begynde at be-

handle øvrige arter, vi finder 

vigtige og synlige fejlindtastnin-

ger. 

 

Projekt truede sjældne yngle-

fugle fortsætter og det kunne 

netop være arterne der er om-

fattet af dette projekt. 

4.  Samarbejde 

Hvordan samarbejder vi om 

de klager, der måtte tilgå 

hhv. DKY og Fuglenes Hus?  

Aftale hvem der besvarer 

hvad hvornår og hvordan vi 

evt. henviser til hinanden. 

Drøftelse og beslutning 15 min Sagen omkring rødhøne blev 

drøftet og blev enige om, at 

rødhøne på linje med andre in-

vasive arter kan yngle i den 

danske natur og derfor er det 

vigtigt at følge denne udvikling 

og at den er indtastet i DOFba-

sen. 

Luise beder Klaus om at god-

kende observationen og tage 

kontakt til observatøren. 

Timme skriver til observatøren 

om kravene til indtastning i no-

tefeltet og at det ikke er accep-

tabelt, at der står noget om 



 
 

konflikter med observatører, 

udvalg og Fuglenes Hus. 

5.  DOFbasen 

Forskellen på de fire forskel-

lige indtastningsformer. 

Hvordan får vi forenklet 

disse/gjort det klart for ob-

servatørerne? 

Afklare de forskellige mulig-

heder og hvornår, de bruges 

til hvad. 

Drøftelse og beslutning 15 min Blev ikke drøftet færdigt. 

6.  Præsentation af DKY på 

DOFbasen 

Der ligger en fin præsenta-

tion af DKU. Vi har nu udar-

bejdet en tilsvarende for 

DKY, så observatørerne ken-

der vores arbejdsområde 

At præsentationen kommer til 

at ligge på DOFbasens infor-

mationsside. 

Drøftelse og beslutning 10 min Luise sender på ny dokumentet 

med præsentationen til Timme, 

som vil lægge det på DOFbasen 

snarest. 

7.  Evt. 

 

   Frokost 😊 

8.       

9.       

 


