
Bestyrelsens årsberetning 

Bestyrelsens arbejde har ligesom tidligere år rigtigt meget handlet om at koordinere imellem lokalafdelingens 

mange forskellige aktiviteter og udvalg.  

Som faste punkter på møderne har vi DOF- basen, medlemsstatistik og velkomstbreve, boligbirding, sjældne 

fugle, økonomi, KNF, Ø-undersøgelsen, webens årshjul og som noget nyt også ungdomsarbejdet/Ørneklubben. 

 

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder og vi har deltaget i et forårsrep møde i Hillerød og et efterårs rep. 

møde på Dalum Lanbrugsskole. Vi har desuden en udsendt repræsentant til alle Natuds møder ellers deltager 

jeg online, samt afholdt dialogmøde med Naturstyrelsen sammen med Natud. 

Medlemsstatus:  2022 1131 medlemmer og til sammenligning i 2021 1176 medlemmer. Flot på baggrund af 

kontingent forhøjelse. Spændende at se hvad den økonomiske krise kommer til at betyde i år…  

 

Ø-Undersøgelsen bliver naturligvis nærmere omtalt af styregruppen. Men vi har aftalt at jeg siger lidt om 

økonomien og fundraisingen, det har været bestyrelsens arbejdsområder.  Derudover har Lene Parkø fra 

bestyrelsen været medlem af Styregruppen og været det kontinuerlige bindeled. 

For at kunne dokumentere det store frivillige arbejde, som ligger bagved Ø-undersøgelsen overfor fondene, og 

her taler vi vel at mærke kun om selve feltarbejdet, så lavede Niels Bomholt fra bestyrelsen en opgørelse af 

optællernes timeforbrug -således at det samlede timeforbrug kunne beregnes. Her lander vi på ca. 4000 timer 

fordelt på 28 optællere. Det er jo over 100 fuldtids arbejdsdage. Dertil kommer naturligvis hele Styregruppens 

organisatoriske arbejde og efterfølgende Redaktiongruppens arbejde. 

Det er en imponerende kraftpræstation af en lokalafdeling, og det er et lysende eksempel på DOFs 

kerneværdier: HØJ FAGLIGHED OG STORT ENGAGEMENT!  

Derfor er det måske i virkeligheden ikke så overraskende, at det faktisk er lykkedes at få de ansøgte beløb hos 

både AvJ Fonde, 15. Juni fonden og DOF’s videnskabelige Udvalg -faktisk så forhøjede Videnskabeligt Udvalg 

selv deres bidrag. Økonomien ser i grove træk således ud: 

 

Udgifter  

Drift af feltprojektet   20.000 

Udgivelsen, layout og trykning 200.000 

I alt ca. 220.000 

  

Indtægter  

AVJ Naturfond 120.000 

15. Juni Fonden  50.000 

 Videnskabelig Udvalg DOF  15.000 

Better Birdlife EU  15.000 

I alt 200.000 

  

 

 

Vi kommer naturligvis til at høre beretningen fra KNF 2022 fra Stationsleder Hans Rytter. Men når jeg lige siger 

et par ord om KNF her, så handler det om at vi helt aktuelt har fået et stort problem dernede. Simpelthen fordi 

Naturstyrelsen formentlig ved en fejl har ryddet området for frahegninger, som skulle sikre at nettene kan stå i 

fred for græssende kreaturer. Det er sket i forbindelse med et skifte af forpagter og tiltrængt renovering af de 

ydre hegn. Det er mange hundrede meter hegn vi taler om, og det har kostet mange frivillige arbejdstimer for 

ringmærkerne at etablere og vedligeholde. Vi er dialog med Naturstyrelsen og håber på en løsning snarest. 

 

Lokalerne: Hvis vi fortsat vil kunne låne lokalerne her af Odense Kommune på favorable vilkår, så er vi pligtige 

til at blive godkendt under Folkeoplysningsloven. Derfor har vi haft nogle forhandlinger og møder med 

kommunen. Vi er foreløbig blevet godkendt, så det håber vi holder. 

 

Bestyrelsen har arrangeret Jubilæumstur og her i efteråret foredrag med Hans Meltofte. 

 

DOF Fyn dækker restbeløbet, og det ved 

vi på nuværende tidspunkt ikke præcist 

hvor stort bliver. Der er ukendte 

elementer særligt omkring trykningen, 

simpelthen fordi mange af de materialer 

som bruges i en bogproduktion, stiger 

med inflationen. Men vi estimerer at 

DOF Fyn kommer til at lægge et sted 

mellem 20.000 og 50.000 kr. i projektet 



Vi har fulgt en sag tæt i Bogense, hvor der pludselig var ønske om at bebygge nogle gode fuglerige enge, som 

måske endda kunne komme i spil til noget naturgenopretning.  

Vi har haft en forespørgsel omkring ørnefodring, som I også har kunnet læse om på hjemmesiden. 

Der har et par gange været bud efter DOF Fyns Be’mandsforretning, som Niels bestyrer. 

Bestyrelsen har diskuteret solceller og vindmøller, og ikke mindst hvornår man laver indsigelser.  

DOF har lavet et stykke papir omkring det. Emnet har også været diskuteret sammen med vores Natud. 

 

 

 

 


