Nyt fra bestyrelsen – møde mandag den 22. august 2016
Så kom bestyrelsen i arbejdstøjet igen efter en god lang sommerperiode, og
der var nok at tage fat på. Faktisk blev flere af dagsordenspunkterne udskudt til
næste møde.
Fra ringmærker-gruppen havde bestyrelsen modtaget en henvendelse vedrørende Keldsnor Fuglestation (KNF), og i den anledning var Jacob Sterup og
Hans Rytter indbudt til en drøftelse af situationen – ikke bare her og nu, men
især med hensyn til fremtiden. Hans Rytter redegjorde indledningsvis for stationens virke og oplyste bl.a., at der alene i august måned blev ringmærket 1ooo
fugle, hvad der er ganske imponerende det begrænsede antal ringmærkere taget i betragtning. Og netop rekrutteringen af nye folk til ringmærkning gav anledning til mange bemærkninger, ligesom der også er behov for hjælp ved løsning af mere praktiske opgaver som f. eks. rydning og nedskæring af buske og
krat i ringmærkningsområdet i vinterperioden.
Med hensyn til observatører er Jørgen og Ella også i denne efterårssæson faste folk på klinten, og som det tidlige er meddelt fra bestyrelsen, har DOF Fyn
rådighed over sommerhuset ved Gulstav Mose til og med den 29. oktober. Der
er altså mulighed for, at flere – både ringmærkere og observatører – kan overnatte på stedet.
Det aftales, at der snarest udarbejdes et indlæg til hjemmesiden, hvor interesserede til ringmærkerarbejdet efterlyses, ligesom der tages kontakt til Den Frie
Lærerhøjskole i Ollerup, hvor studerende med biologi som linjefag kunne være
en mulig målgruppe – alt sammen for at sikre, at der fremadrettet eksisterer en
aktiv fuglestation på Sydlangeland.
Med hensyn til sjældne og sårbare fugle i vores område kan det oplyses, at der
for nylig er fundet et nyt havørnepar på Syd/vestfyn, og at der et par steder er
konstateret ynglende isfugl. Det samme gælder også Blåhals, og Jacob Sterup
berettede, at han her i sommer har ringmærket to rovterneunger.
Formanden orientere kort om DOF’s nye initiativ, ”Jeg kikker på fugle”, som har
Marie Staun i Fuglenes Hus som tovholder. Det er et projekt, som har ungdomsuddannelserne (bl.a. gymnasierne) som målgruppe, og sigtet er at gøre
unge interesseret i at kigge på fugle ved hjælp af standup shows (med bl.a.
Sebastian Klein og Vicky Knudsen fra DOF Ung) bygget op om alt det interessante og underholdende, som fugle byder på. Projektet er støttet af Nordea
Fonden og bliver lavet i samarbejde med Naturhistorisk Museum i Århus.

Med henvisning til rapport nr. 132 ”Rastende fugle i det danske reservatnetværk” fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har Kurt Due på vegne af
naturpolitisk udvalg fremsendt et forslag til revision af reservaterne i Odense
Fjord. Det er et flot og veldokumenteret materiale med forslag til forbedring af
forholdene for vandfuglene i Odense Fjord (vildtreservatet i Egensedybet og
vildtreservatet omkring Vigelsø, samt bufferzone ved Ølundgård). Bestyrelsen
tilslutter sig forslaget med en bemærkning om, at man gerne bakker op om
yderligere jagtrestriktioner i inderfjorden.
Endelig drøftedes også en henvendelse fra Eske Morthensen i Nyborg, der har
planer om at etablere ”en fuglestation”, som skal dække efterårstrækket på
Knudshoved. I forbindelse hermed skal der bl.a. laves en blog med link til DOF
Fyn og indrapporteres til dofbasen. Bestyrelsen bakker op bag det nye projekt.
Fra Søhusskolen anmodede man og hjælp til finansiering af en bustur til Tryggelev Nor og guidning af eleverne. Det første ønske kunne ikke imødekommes.
Der afholdes indvielse af vores nye lokale torsdag den 22. september kl. 17 –
19.
Næste mødedag er onsdag den 14. september kl. 16.00 , hvortil DOF’s direktør
Sigrid Andersen og Lene Smith fra hovedstyrelsen inviteres.
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