
Nyt fra bestyrelsesmøden 
Møde den 4.11.2019. 

 
 Orienteringer. 

Henrik Kalckar (HKH) orienterede om Våndråd. Det er en stor tilfredsstillelse at vi kan stille 
med så stærke kræfter i alle de tre fynske vandråd. Se tidligere artikel på her på siden. 
 
HKH orienterede om Belønningsturen, som er lagt d. 18. april og går til Sønderjylland. Der 
er truffet aftale Kjeld Meiling som chauffør. Niels Bomholt (NB) er med i planlægningen af 
turen. 
 
HKH orienterede om møde i Naturpolitisk Udvalg d.7. oktober. Se referat fra udvalget her 
på siden. 
 
HKH: Det er vigtigt at bestyrelsen er synlige i forhold til Kommunesamarbejdet. Henrik 
Kingo (HK)vil forsøge at deltage i Naturpolitisks Udvalgs næste møde 
 
Repræsentantskabsmødet d. 23. og 24. november på Dalum Landbrugsskole 
HK, Niels Bomholt (NB) og HKH deltager som DOF Fyns repræsentanter 
 
Nye retningslinjer for regnskab 
NB sender de nye retningslinjer for regnskab ud til gennemsyn hos bestyrelsen 

  
 Arbejdstema. 

Drøftelsen fortsatte ift. at have et pejlemærke for bestyrelsens arbejde i en afgrænset 
tidsperiode. Esben Eriksen (EE) oplyste at DOF centralt deltager i en temarække sammen 
med DR start 2020 i Vores Natur-fyrtårnsprojekterne i projekterne Nat i naturen og Vild 
natur, hvor du bor. 
Det blev drøftet hvordan lokalafdelingen eventuelt kan byde ind med ture i forhold til disse 
temaer. Diskussionen fortsætter efter generalforsamlingen 
 
Generalforsamling torsdag den 5. marts kl. 19.00 i lokalet 
 
DOF Fynweben og bestyrelsens arbejde 
Søren Gjaldbæk(SG) fra redaktionen deltog i dette punkt. Bestyrelsen blev opfordret til at 
være opmærksomme på at sende indlæg til hjemmesiden, fx i forbindelse med 
arrangementer, kurser, ture, mm. Men i lige så grad at synliggøre vores daglige arbejde. 
Hvilket vi også gennem lidt mere uddybende ”Nyt fra bestyrelsen” ønsker at tage hul på. 
Men grundlæggende er rigtigt meget af bestyrelsens arbejde en koordinerende funktion i 
forhold til alle de aktiviteter, som heldigvis foregår i vores lokalafdeling. 
 
Ringmærkningsgruppen (KNF) og bestyrelsen spiste smørrebrød som indledning til 
næste møde.  

 
 Mødet med KNF og bestyrelsen 

DOF Fyns bestyrelse ønsker at støtte op om fuglekiggermiljøet og formidlingen om 
fugle på Sydlangeland. Hvordan gøres det bedst? 
Downs Klint besøges årligt af omkring 250.000 mennesker, og da det samtidig er et af DK’s    
absolut bedste efterårstræksteder, så formidlingspotentialet stort. 
Vi havde en god dialog, hvor mange forskellige aspekter af ringmærkningsarbejdet, 
formidlingen og fuglekigger miljøet på Sydlangeland blev debateret.  
Det blev besluttet at bestyrelsen udarbejder et forslag til aktivitetskalender for formidlingen. 



KNF arbejder videre med forslag til ” kontor” -tilholdssted - skurvogn, samt forsøger at 
finde en ”formidlingsleder” af ringmærkningsarbejdet. 

 Hans Rytter (HR) fortsætter som ringmærkningsleder. 
 
  Henrik Kalckar, Michael Mosebo og Jette Gandrup 


