Dagsorden og referat

Dato og tid:

Sted:

25. maj 2019 kl. 11.00 til

Den Holistiske Højskole,
Stensbækvej 29, 6510 Gram

26. maj kl. 14.00
Emne:
DKY’s arbejde

Mødedeltagere: Jesper, Sten, Klaus og Luise
Afbud:

Formål med mødet:
Drøfte sager og hængepartier siden sidste møde og aftale næste opgaver

Forbered: Alle skal have valideret arter hvor de respektive ansvarsområder bagud til og
med 2014 inden mødet, som aftalt på sidste møde.

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 forplejning
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 er godkendt

2.

Forespørgsel fra Thomas
Vikstrøm vedr. sløring af koordinater i Atlasrapporteringen Luise
Se mail fra Thomas 8. maj 2019

Svar til Thomas og projektledelsen

Drøftelse

20 min

Vi ser ikke nogen problemer i forhold til EBBA 2 og en detaljeringsgrad på 50 X 50 km.
Med hensyn til Atlas III er den aktuelle detaljeringsgrad for alle arter på
listen over hemmeligholdte fugle i
orden. Den eneste undtagelse er
biæderen, som vi anbefaler, skal
have et kvadrat på 50

X 50 km forskudt for kolonien.
Luise sender Thomas Vikstrøm svar
på forespørgslen.

3.

Hjemmesiden – Luise
Nu er hjemmesiden opdateret
med en del af det vi aftalte sidst:

At hjemmesiden fortæller det, vil
ønsker at udbrede til alle interesserede.

Drøftelse og beslutning

30 min

De enkelte DKY medlemmers ansvarsområder skal tilføjes hjemmesiden.
Kan evt. laves som et kort, hvor man
kan trykke på kortet og se, hvilke
ansvarsområder de enkelte DKY
medlemmer har.

https://www.dof.dk/aktiv-idof/grupper-og-udvalg/dky
Se også undermapperne.
Er der mere vi ønsker, skal
være på vores del af hjemmesiden?
Eller er der noget, som skal
ændres?
4.

Fugleåret
Skal vi skrive noget til fugleåret
2018?
Skal vi lave en fast skabelon for
rapportering?
Hvem vil lave udkast?

At vi beslutter og følger en stringent og meningsfuld skabelon
hvert år

Drøftelse og beslutning

30 min

Ændringer i listen over hemmeligholdte arter i det aktuelle år.
Sagsbehandlinger i det aktuelle år.
Specielle sager i forbindelse med
projekter.
Luise sender listen over atlasarter
valideret i 2018 til Sten, som skriver
et udkast til Fugleåret.
Vi sender forslag til fotos af arter
som skal illustrere vores indlæg.

5.

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

At vi har en opdateret liste efter
de aktuelle forhold

Drøftelse og beslutning

10 min

Nordisk lappedykker tages af listen,
da den ikke har ynglet med sikkerhed i de sidste flere år og ikke anses
for særligt sårbar.
Stylteløber tages af listen, da den

ikke har ynglet i flere år, og vi ikke
har kendskab til problemer.
Sandterne tages af listen, da den
ikke har ynglet i flere år, og vi ikke
har kendskab til problemer.
Rovterne tages af listen, da der efterhånden er en del par, og den ikke
anses for sårbar.
Mosehornugle tages af listen, da
den ikke er fundet sikkert ynglende.
Stor Tornskade tages af listen, da
den ikke har ynglet i Danmark siden
2013.
6.

Validering af ynglefugleindtastninger i DOFbasen.
Hvordan går det?
Hvor mange fejl har vi opdaget?
Er der problemer/konflikter?
Hvad skal vi fortsætte med?

At vil hjælper hinanden og har
fremdrift i opgaven

Drøftelse og beslutning

60 min

Vi er ikke alle blevet færdige med at
validere de år, vi aftalte på sidste
møde. Vi har ikke aftalt ny deadline.
Luise gennemgik sine bearbejdninger som eksempler på, hvor nidkært
vi kan validere. Vi var enige om, at
det var helt fint at være så grundig i
valideringen.
Vi diskuterede herefter selve systemet med de fire muligheder for
indtastning af ynglefugle og var
enige om, at vi ønsker, at systemet
forenkles, således at observatørerne
kan indtaste deres observationer
korrekt.
Systemet skal også kunne håndtere
flere koordinater i en indtastning.
Vi ønsker også, at der kommer en
klar afgrænsning i opgaven mellem
artskoordinatorer/artsansvarlige og

DKY. Vi skal ikke lave dobbeltarbejde, og det skal ikke være en unødvendigt tidskrævende opgave.
Vi ønsker et møde m. Timme og
Anders, hvor vi så vidt muligt alle
kan deltage i august. Luise indkalder.
7.

HB’s udpegning af medlemmer
til efteråret
Hvem vil genopstille til udpegning?

At vi ved og kan melde tilbage til
HB, hvem der gerne vil genudpeges

Drøftelse

10 min

Vi vil gerne alle sammen genopstille,
men vi vil også gerne have en forventningsafstemning med HB og
prioritering af værktøj.

8.

Fremtidige møder
Aftale næste møde

At vi har aftaler i god tid, så vi kan
mødes som planlagt

Drøftelse og beslutning

10 min

Næste møde d. 27. oktober 2019 kl.
10-16 på Fangel Kro

9.

Evt.

1.

2.

DKY-medlemmer vil gerne på
studietur for at få input til kvalitetssikringsarbejdet. Hvordan
klarer de den opgave i udlandet?
Hvem har egentlig adgang til
hemmeligholdte data i DOFbasen. Bliver midlertidig adgang
lukket til tiden? Hvornår siger vi
ja til adgang til hemmeligholdte
data.

