
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn
d. 21. juni 2016 (-> tiltag)

Til stede: Kell, Niels, Henrik, Jens, Lilly, Michael (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden og flere punkter   
Godkendt uden yderligere punkter.

2. Godkendelse af referat(nederst) fra sidste møde og opfølgning fra sidst   
(Ivan) 
Godkendt. Ingen opfølgning. Ikke kun pga. Ivans fravær…

3. Sjældne og sårbare fugle på Fyn  
Intet.

4. DOF Fyn ture med manglende tilslutning! Hvordan håndterer vi det?   
(Kell)
Enighed om, at man som hovedregel bør fylde en bil for at gennemføre 
en længere tur.

5. Skal ynglefund af Duehøg indtastes i vore databaser?   (Niels orienterer 
efter snak med Thomas Vikstrøm) 
 Niels følger op på problematikken ved at skrive ud til Atlas-

kvadratansvarlige.

6. Status på lokalet, stole og indvielse  
Stolen blev samlet og godkendt
 Kell spørger kommunen, om de vil betale 20 stk. Kell køber også 

hængelås for at skærme mod popcorn og andet snask, der bliver 
smidt ind på matriklen…

 Jens prøver at finde gratis glas.
Dato for indvielse udsat. 
 Henrik sætter det på som punkt til næste møde. 



7. Kommende bestyrelsesmøder  
 Mandag d. 22. august med besøg af Sigrid, Hans og evt. andre fra 

Fuglestationsudvalget. 
            

8. Henrik Kingo i TV2s repræsentantskab  
Kingo afløser Henrik.

9. Fuglenes Dag. Evaluering af arrangementet  
Jens meldte om 4 guider og én deltager. Det var også småt i andre 
lokalafdelinger. Ikke megen annoncering fra centralt hold eller info om,
at dette ikke skete…

10. Lejekontrakten på sommerhuset KNF. (Tidligere udsendt)
Der tages 3,50/kW og fordres penge for leje meget tidligt, men… vi 
tager en sæson mere og evaluerer efterfølgende.

11. Fjordens Dag på Viggelsø 11.09.2016
Henrik fortalte, at Kurt Due efterlyste folk til om eftermiddagen. 
 Henrik meldte sig selv. Børge kommer også.

12.  Evt.
 Lilly meldte om en Stormmåge indsendt til undersøgelse. Ingen 

forgiftning.


