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Ringmærkermøde på Gedser Fuglestation (GFU) lørdag den 19. januar 2019 klokken 10.00 til 

16.00 

Mødested: Gedser Fuglestation  

Tilstede: Hans Lind (HL), Gert Jeppesen (GJ), Bo Kayser (BK), referent, Susanne Primdahl (SP), 

Lars Ulrich Rasmussen (LUR) og Benny Steinmejer (BS). 

1. Valg af referent 

BK. 

2. Ændringer til dagsorden 

Ingen 

Tilbageblik på ringmærkningsåret 2018 

For en gennemgang af årets gang henvises til HL’s årsrapport, som snart vil blive lagt på 

GFU’s hjemmeside. Samme sted vil årsrapporten for 2017 udgivet i Fugleåret 2017 blive 

gjort tilgængelig. 

For at få flere overnattende på foreslog BS, at muligheden for overnatning på GFU vises 

meget synligt på forsiden af GFU’s hjemmeside. Det sørger BK for. Det blev desuden 

foreslået af og til at annoncere for det i Fugle & Natur. Det sørger HL? for. 

På anmodning fra BK har vi modtaget udførlig tilbagemelding om gode ting og 

forbedringsforslag for GFU fra ringmærkerne Reinar Ebel samt Chris og Denise Lamsdell. 

Det er planen at sammenstille disse notater m.m. til et notat med forbedringsforslag for 

fuglestationens/fuglestationernes arbejde. 

Der blev talt om, at det er vigtigt med bedre information og bedre aftaler.  

Mht. information blev der bl.a. talt om vigtigheden af, at ringmærkere og andre tilknyttet 

GFU bliver orienteret om kommende besøg, overnatninger m.m. Og ved eventuelle besøg 

af praktikanter, at det sikres, at de personer, som kommer til at tage sig af dem, er 

indforstået med det, inden aftaler med praktikanterne indgås. 

Mht. aftaler blev der bl.a. talt om, at der skal laves egentlige aftale/kontrakter, som 

ringmærkere m.fl. skal underskrive. Disse skal fx indeholde information om, at der ikke er 

tale om et ansættelsesforhold, og at de frivillige skal være dækket af egne forsikringer. 

Desuden aftaler om betaling fra besøgende. Praktikanter skal fx til GFU betale for 

overnatninger, diæter til undervisere, kost m.m. Kursister skal fx betale til GFU for 

overnatning. Hvem, som finansierer betalingen til GFU, vil være forskelligt fra sag til sag.  
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3. Bemandingsplan for ringmærkning 2019  

HL oplyste, at planen i øjeblikket ser sådan ud: 

Forår: LUR 1.-10. marts. Resten af marts muligvis Anton Liebermann. Elejandro en periode 

marts til start april. SP midt i april til 10. maj. HL og Vagn Lind 11.-26. maj. 

Efterår: Ane og Anton Liebermann fra 20. juli mindst til slutningen af august. LUR og Nigel 

sidste uge af september til midt i oktober. 

BS foreslog, at der fremover søges ringmærkere i Danmark ved at kontakte lokale 

ringmærkergrupper, fx ved at få kontaktpersoner oplyst fra Henning Ettrup fra Dansk 

Ringmærkningsforening. 

4. Fastsættelse af dage for vinterkratrydning, hovedrengøring og netopsætning  

HL oplyste, at GJ og HL opsætter net.  

Hovedrengøring forventes at starte ca. 25. januar, når istandsættelsen er afsluttet. 

Forventes koordineret af Anne Marie og Vibeke. 

Vinterkratrydningsdage blev fastsat til 11. og 12. februar. 

5. Fremtidig afrapportering til Ringmærkningscentralen, Naturhistorisk Museum 

GFU anvender selv især data om fangne fugle i standardperioden med angivelse af køn, 

alder, vægt m.m. Uanset rapporteringsværktøj til Ringmærkningscentralen, skal GFU derfor 

i alle tilfælde lokalt registrere disse informationer. De kan ikke trækkes ud fra 

Ringmærkningscentralen. 

Der blev talt om, at GFU fra og med 2019 vil indsende data til Ringmærkningscentralen to 

gange årligt, hvor der hidtil kun er blevet sendt ind én gang. Halvårsskiftet skal anvendes 

som periodeinddeling.   

6. Nye tiltag på GFU  

Inden sæsonstart 1. marts 2019 vil GFU tilstræbe, at der er blevet installeret hurtigt internet 

via mobiltelefonnettet med tilhørende kraftig WIFI router. Desuden, at 

ringmærkningsdatabasen til indtastning er tilgængelig på en bærbar pc. Denne pc skal 

have 17” skærm, numerisk tastatur, installeret Microsoft Access med af GFU betalt licens. 

SP kunne godt tænke sig ekstern mus, tastatur og skærm. 

HL vil snarest kontakte Anders Zuschlag for at høre, om Anders vil stå for at få denne 

løsning etableret. Det blev aftalt, at Anders Zuschlag er velkommen til at kontante BK (indtil 

ca. 10. februar, rejse) om nøjere detaljer hvis relevant. 

Det blev aftalt, at GFU med HL som tovholder vil tilstræbe at få afholdt ugentlige husmøder 

med beboerne på fuglestationen. På disse møder gives information og fordeles 

arbejdsopgaver. 

GJ vil erstatte emhætte i køkken med blæser i muren på grund af brandfare ved 

emhætteudgang under stråtag. 

7. Eventuelt  

Intet. 
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Derefter blev GFU’s ringbeholdning gjort op, der blev lavet fejlfinding m.m. 

 

BK 2019-01-11 


