Dagsorden og referat

Dato og tid:

Sted:

28. oktober 2018 kl. 11.00 - 18.00

Fangel Kro og Hotel, Fangelvej 55
5260 Odense S

Emne:
DKY’s arbejde

Mødedeltagere: Jesper, Sten, Klaus og Luise

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?)

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 dagen

Drøftelse

10 min

Oprindelig dagsorden godkendt.

2.

Listen over
hemmeligholdte fuglearter
Gennemgang af listen med
henblik på revision.
Skal vi fx hemmeligholde
duehøg, da den er i kraftig
tilbagegang og mange har
mistanke til efterstræbelse?

Beslutning om revision af
listen

Drøftelse og beslutning

15 min.

Da duehøgen er sårbar overfor
forstyrrelse & der ses en
tilbagegang anbefaler vi at
arten kommer på listen.

3.

Fugleåret 2017
Sten skulle lave oplæg til
vores bidrag – hvordan gik

Orientering til gruppen

Orientering

10 min

Sten har sendt materiale til
Peter Lange om vores
aktiviteter i 2017

det med det?

4.

Vores kontakt til
observatører
Drøftelse af vores praksis og
sager med observatører –
hvordan griber vi kontakt og
uenigheder an?
Hvordan påvirker vores
retorik mm vores image?

At vi får talt om forløbet
omkring rødhøne og aftaler
vores fremtidige praksis.

Drøftelse og beslutning

45 min

Vi har drøftet vores praksis og
vores praksis kan findes på dofbasen. Vi finder det uheldigt, at
ens indtastning bliver skjult, i
det øjeblik den bliver sat til
behandling. Det var smartere at
der kom en pil ved
indtastningen, men at det
stadig kunne ses i dofbasen.
Luise kontakter Timme omkring
dette.

5.

One-man show ved
sjældne ynglefugle.
Observatør udgiver bog på
210 sider fra biæder koloni

Kan vi forudsige, hvad folk
kan finde på og kan/skal vi
lave retningslinjer

Drøftelse og beslutning

15 min

Henstille til skribenter,
fotografer eller lignende, at de
undlader at offentligøre
stednavne, med henvisning til
de uheldige konsekvenser dette
kan få for fuglene.

6.

DOF’s hjemmeside – vores
afdeling
Hvad vil vi gerne have der
skal så om os, så vi bliver
præsenteret rigtigt? Ex:
• Referater
• Procedurer
• Beretninger
• Kommissorium
• Kontakt
• Nyheder
• Status på sager
• Ynglefugle liste

Hvordan vil vi gerne
informere om vores arbejde?
Hvordan vil vi synliggøre
vores arbejde bedre?

Drøftelse og beslutning

30 min

Luise går i gang med at lægge
mere materiale om DKY ud på
DOF´s hjemmeside.

7.

Arbejdsform
Hvordan kan vi blive
systematiske omkring vores
valideringer af ynglepar?
Hvis vi skal rapporteret til ex
fugleåret med aktuelle data,
så skal vi måske gå i gang
med at validere tilbage i
årene – ex 2018 først,
herefter 2017, 2016 og så
fremdeles?
Herudover skal vi aftale, om
vi tager de arter, som er i de
områder, vi oprindeligt
aftalte at vi har ansvar for?

At vi kommer videre med
valideringen – jeg kan se, at
alle er gået i stå.

Drøftelse og beslutning

30 min

Man behandler tidligst et
yngleår, efter årets udgang. Vi
behandler ynglepar ud fra
tidligere aftalt områdefordeling.
Til næste møde har vi besluttet,
at vi har valideret ynglepar
bagud til og med 2014.

8.

Fremtidige møder
Aftale næste møde – Vi
aftalte at skiftes til at være
værter. Hvem har næste
forårsmøde i maj?

At finde en dato nu, så alle
kan deltage og vi ikke skal ud
i en Doodle.

Drøftelse og beslutning

15 min

25. – 26. maj i Sønderjylland et
sted. Jesper

9.

Evt.

At vi får et punkt på til næste
møde, hvor Fuglenes Hus har et
budget, til udvikling af DKY
software.

