
 
Nyt fra bestyrelsen – møde 13. januar 2015 

 
Som tidligere annonceret afholdes årets generalforsamling torsdag den 5. februar, så de 
praktiske forhold i forbindelse hermed blev endeligt bragt på plads. Søren Gjaldbæk vil efter 
generalforsamlingen fortælle og vise billeder om fugle. 
 
I det såkaldte formandsmøde i forbindelse med efterårets repræsentantskabsmøde var der 
bl. a. drøftelse af spørgsmålet om DOF’s officielle politik med hensyn til landets efterhånden 
mange havørne og offentliggørelse/formidling af deres redesteder.  
 
Diskussionen af denne problemstilling har i løbet af efteråret været taget op i bestyrelsen, og 
det blev nu besluttet at fremsende følgende spørgsmål til henholdsvis Projekt Ørn og hoved-
bestyrelsen 

 Er det DOF’s holdning at det er en god idé at formidle om ørnene omkring deres re-
detræer, hvis det kan foregå uden at genere ørnene og naturligvis under forudsæt-
ning af, at lodsejerne er positive? 

 Vil Projekt Ørn og/eller deres redekoordinatorer indgå i dette samarbejde med viden 
og erfaring? 

 Hvordan skal vi som lokalafdeling stille os i forhold til Naturstyrelsens behov for at 
vide besked med redernes placering og den generelle lokale bestandsudvikling? 

 
En lille gruppe bestående af Niels Andersen, Arne Bruun og Flemming Hansen i Svend-
borg har besluttet sig for et projekt med opsætning af redekasser til Stor Skallesluger, og i 
forbindelse hermed var der ansøgt om bevilling på 800,00 kr. til indkøb af materialer. Stor 
Skallesluger er en af de ni fugle, der af DOF er udvalgt til Projekt Fokuseret Fugleforvalt-
ning, og der har i flere andre lokalafdelinger været fint held med opsætning af kasser. - 
Ansøgningen blev godkendt. 
 
Hovedbestyrelsen har i december måned besluttet at tilbyde fuglestationer og lokalafdelin-
ger muligheden for, at de kan lægge deres hjemmeside ind under DOF’s hjemmeside. 
Tanken er, at der skal udarbejdes en eller flere skabeloner ud fra DOF.dk’s overordnede 
design, således at lokalafdelingerne inden for designets rammer kan arbejde med eget, 
lokalt lay-out. Prisen for opsætning af skabeloner og lokalt lay-out er et engangsbeløb på 
7000,00 kr. 
 
Det besluttes, at der ikke her og nu er basis for at gå med i projektet. 
 
Under det faste økonomipunkt gennemgik kassereren årsregnskabet, ligesom man ene-
des om et forslag til budget for 2015. 
 
Afslutningsvis blev der aftalt guidning af en fuglestemme-tur i maj måned for en afdeling af 
DN - og orienteret om relationer mellem DOF Fyn-nøglen og oversigten på hjemmesiden 
”Hvem er vi”. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 17. februar kl. 16:00. 
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