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Bestyrelsens arbejde 

DOF Fyn har fået en gruppe på Facebook, som bestyres af Per Rasmussen.  Det er vores politik at alle 
ture og arrangementer fortsat annonceres på hjemmesiden som hidtil. 

Et forslag fra Kerteminde Kommune om opsætning af en vandrefalkekasse på siloen i Kerteminde 
kunne ikke anbefales af bestyrelsen. Da vi må holde os til det notat, som DOF udarbejdede i 2012.   

DOF Fyn har anbefalet en aftale om stærkt reduceret jagt på kommunale arealer i Odense Kommune 
samt regulering af ”skadelige vildtarter”, herunder måger. Men det er afgørende, at der er forsøgt 
med andre afværgemidler, og at man ved evt. nedskydning med sikkerhed kan bestemme mågear-
terne. 

Kell Grønborg sender på DOF Fyns vegne velkomstmail til nye medlemmer.  

Det nyindkøbte Kite teleskop udlånes pt. til Kurt, som løser indtægtsgivende opgaver for DOF Fyn 

 Bestyrelsen har sammen med Naturpolitisk Udvalg arbejdet for få genetableret diget omkring Vig-
gelsø, som blev ødelagt af Bodil i 2013. Hvilket har ført til en diskussion af DOF’s natursyn og desu-
den en del dialog med Naturstyrelsen, som lige nu arbejder med en model uden diget, men med 
lavvande sjapenge indenfor digerne. Vi følger sagen tæt. 

Som ny lokal repræsentant i Aage V. Jensens naturråd på Fyn (Æbleø og Gyldensteen) udpeges Hen-
rik per 1. juli for en 3-årig periode.  

”Tårnenes dag”, der blev afviklet lørdag den 9. maj.  Vores tårn var Gulstav Mose med Søren Bøge-
lund som leder. De havde 81 observationer og fik en flot 3. plads blandt de danske tårne.  

Fugleværnsfonden fylder 50 år i 2016, og dette markeres bl.a. i et samarbejde med Johannes Larsen 
Museet i Kerteminde. I den forbindelse er DOF Fyn blevet bedt om at hjælpe med guidede ca. 12 
fugleture, Ivan er kontaktperson på projektet. 

Vi fået nye og væsentligt bedre møde- og depotfaciliteter på Rasmus Rask Skolen i Bellinge. Vi er 
indtil videre den eneste forening i et stort parcelhus. Vi kan godt bruge nogle arbejdsduelige folk til 
indretning af lokalerne.  

Vi deltog i lokalafdelingseminar på Dalum Landbrugsskole. Her blev diskuteret: DOF’s struktur og 
demokrati, aktivering af flere medlemmer, Kommunikation i DOF og samarbejde med de ansatte i 
Fuglenes Hus. 

Tirsdag den 20. oktober blev det nye Katalog til Naturfonden, som vores Naturpolitiske Udvalg har 
udarbejdet, præsenteret ved en DOF Fyn aften på Naturskolen. Kataloget har høstet utrolig meget 
ros både fra DOF og fra andre fonde. Desværre opstod der i forbindelse med udgivelsen af kataloget 
en misforståelse omkring brugen af et foto. Dette førte til en længere diskussion med fotografen 
Lars Hansen fra Nyborg. DOF centralt endte med at betale for brugen af billedet. Men diskussionen 
med Lars var efter bestyrelsens mening stærkt utilfredsstillende, og vi sendte efterfølgende Lars og 
Sigrid et brev med vores oplevelse af handlingsforløbet. 

Der arbejdes på oprettelsen af Nordlangelands Fuglestation af en gruppe ornitologer med bl.a. Eske 
Mortrensen. Bestyrelsen bakker projektet op, og ser det ikke som en konkurrent til KNF.                                


