
Referat af møde i FSU 

Blåvand Fuglestation 3.oktober 2015 

Til stede: Bent Jakobsen, Henrik Böhmer, Hans Lind, Bo Kayser, Kim Skelmose, Rune Tjørnløv, 

Simon S. Christiansen, Marco Brodde, John Frikke, Tine Stampe (Fuglenes Hus) og Jacob Funder 

(Naturstyrelsen) 

Afbud: Kurt Rasmussen, Mark Desholm (Fuglenes Hus), Ole Friis Larsen 

 

1. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

 

Efter en præsentation af deltagerne blev dagsordenen godkendt 

 

1. Valg af referent  

MB valgtes som referent. 

2. Baggrund for det kommende arbejde. Marco Brodde/Kim Skelmose 

 

MB og KS orienterede om status for udviklingen af DOF´s nye fuglestationsstrategi, der kommer til 

at bestå af decentralt formulerede mål de tre stationer. FSU skal således drøfte, hvilken rolle 

udvalget kan spille som koordinerende gruppe og som rådgivende overfor HB og DOF. 

 

3. Mulighederne for nye hjemmesider til stationerne. Tine Stampe  

 

TS præsenterede ideerne til og mulighederne for de nye lokale hjemmesider, som også 

fuglestationerne kan tage imod. Udvalget kom med mange input til opbygningen set med 

fuglestationsøjne.  Herunder oplistes nogle af konklusionerne (TS har udformet et notat herom, der 

er tilsendt udvalget).  

 

- Dagbogen er en særlig vigtig funktion 

- Vigtigt med fælles lay out, så læsere kan genkende en DOF-side 

- Facebook og blogs kan noget allerede, og der kan med fordel linkes til disse fra en hjemmeside. 

- Vigtigt at rettigheder til f.eks. billeder fremgår klart. DOF´s politik herfor skal fremgå. 

- Fælles afsnit om DOF og fuglestationerne 

- Eksisterende materiale på nuværende hjemmesider skal flyttes. Der ligger meget arbejde her.  

- Skal være nemt at redigere 

- Er der mulighed for en engelsk version. Dette er særlig vigtigt for stationerne. 

- Hjemmesiden er ikke et intranet 

- Muligheder for baggrundsartikler  

 



Det blev understreget, at DOF financierer fuglestationernes nye hjemmesider 

(lokalafdelingerne betaler en del af udgifterne til deres sider selv) 

 

4. FSU’s fremtidige rolle 

 

Udvalget drøftede dets rolle indgående, og der var stor enighed om værdien af et forum, hvor man 

kan dele knowhow og inspirere hinanden. Mange af udfordringerne er, trods forskellighed, de 

samme på stationerne. FSU anbefaler klart, at udvalget bibeholdes med dets nuværende 

opbygning, gerne med en lille udvidelse i form af et medlem udpeget af Feltud. 

 

Således at FSU består af: 

 

1 medlem udpeget af HB 

1 medlem udpeget af VU 

3 Stationslederne fra de tre fuglestationer 

3 aktive med tilknytning til fuglestationerne (som refererer til lokalafdelingen) 

1 repræsentant fra Fuglenes Hus 

1 medlem udpeget af Feltud 

 

FSU mødes minimum to gange årligt. 

 

 

 

5. Organisering af arbejdet i FSU, herunder tovholder/formandsfunktionen 

 

Der fandtes på mødet ikke en ny formand, men udvalget forpligter sig til at udpege en sådan på det 

næste møde, som Gedser Fuglestation er vært ved (der arbejdes pt. på at fastsætte en dato først i 

det nye år.) 

 

6. Kort status fra fuglestationerne 

 

Punktet måtte udgå pga. grundige (og lange) drøftelser under de øvrige punkter 

 

7. Præsentation af planerne og arbejdet i Skagen, Jacob Funder, Naturstyrelsen 

 

JF orienterede om status for udviklingen af fugle- og oplevelsescentret i Skagen. FSU var enige om, 

at de nye tiltag i Skagen er inspirerende for de andre stationer. F.eks. kan der henvises til 

samarbejdet mellem de forskellige aktører i Skagen, når de øvrige stationer skal finde støtte til 

udviklingen i deres lokalområder. Også hvad angår fundraising, kommunikation og videnskabelige 

projekter, vil alle stationerne kunne lære af hinanden og stå stærkere sammen. 


