
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn 29. november 2018

Til stede: Henrik, Jens, Steen, Ella, Claus, Niels og Michael (ref.)

1. Sjældne og sårbare fugle på Fyn  
Baggrund: bestyrelsen følger forekomsten af sjældne og sårbare fugle på Fyn 
med henblik på, om der skal gøres specielle tiltag i forhold til disse fugle.
 
Michael meldte om forlydender om 2 Traneunger ved Tybrind (kilde: 
ukendt fotograf v. Føns Vang).

2. Samarbejdet med NATUD og møde  
Baggrund: bestyrelsen samarbejder tæt med Naturpolitisk Udvalg ved at 
drøfte referater og enkeltsager, samt ved at et bestyrelsesmedlem deltager i 
udvalgets møder.

Henrik uddybede referatet, som er udsendt. Han savnede generelt 
presserespons og presseårvågenhed om vores naturpolitiske arbejde. 
Konkret lige nu den store rapport om Odense Fjord.Der kom ikke så 
mange løsningsmuligheder på bordet andet end direkte personlige 
kontakter til politikere, hvilket ansås som vanskeligt.
Niels deltager i mødet med NATUD d. 4. dec., hvis han kan. Ellers gør 
Steen.

3. Nyt til hjemmesiden og hjemmesideudvikling  
Baggrund: bestyrelsen har tidligere i år igangsat arbejdet med den nye 
hjemmeside og følger op på den nedsatte redaktionsgruppes arbejde og 
anvendelsen af hjemmesiden.

Stort bifald til de fine indslag på DFW. Steen meldte om 
redaktionsmøde i marts, hvor der gøres status. Der var også stor ros fra 
rep.mødet til arbejdet. Flere lokalafdelinger har med afset i vores gået 
over til hovedforeningens skabelon.



4. Forslag fra Eske.   
Baggrund: Eske Mortensen har fremsendt et forslag til bestyrelsen om at 
igangsætte registrering af rastende rovfugle og ugler her i vinterperioden. Et 
stort projekt, opdelt på kommuner og med en række koordinatorer tilknyttet.

Henrik sender svar til Eske, om at bestyrelsen ikke kan afse tid til 
projektet, men vi er helt åbne over for det, hvis han selv tager teten.

5. Administrativ gruppe til AVJ Naturfond  
Baggrund: til et muligt projekt etableres en intern gruppe arbejdsgruppe.

Den er etableret. 

6. Henvendelse fra Søren Ring Fugleværnsfonden angående   
arbejdsgruppe til Bøjden Nor
Baggrund: Fugleværnsfonden efterlyste flere deltagere til arbejdsgruppen ved 
Bøjden Nor

Steen har meldt sig til gruppen.

7.  Lokal fynsk havørnekoordinator 
Baggrund: bestyrelsen har på baggrund af de mange havørne på Fyn foreslået, 
at der kunne være et behov for en lokal koordinator.

Henrik havde bragt emnet på banen over for Kim Skelmose, som havde
bifaldt det. 
Henrik har spurgt Lilly, som imidlertid savner en jobbeskrivelse inden 
endeligt tilsagn. 
Lilly kontakter Kim Skelmose.

8. Emner fra rep. mødet   
Baggrund: formandens tilbagemelding fra det netop overståede 
repræsentantskabsmøde.



Henrik luftede en idé fra rep. mødet. Omprioriteringsbidrag fra 
lokalafdelingerne til A-fuglestationerne, som mangler penge.
Michael udfærdiger et forslag til næste møde, hvordan vi selv kan 
opgradere KNF. KNF blev jo en B station dengang for ca. 7 år siden, da 
man lavede den nye struktur i DOF.B stationer modtager ikke tilskud 
fra DOF centralt.

9.  Generalforsamlingen. 
Baggrund: forberedelse af den kommende generalforsamling i DOF Fyn.

Tirsdag d. 19. feb. 2019 kl. 19 i lokalet.
Michael sender den årlige opfordring til at bidrage med beretning ud til
formænd for diverse udvalg og spørger Søren Gjaldbæk om han vil 
påtage sig dirigenthvervet. Michael viser billeder i 30 min fra et sted i 
verden.
Henrik meldte, at Esben holder fri fra best. møder indtil vinterferien 
pga. arbejdspres.
På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, 
Niels Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle genopstiller.
Tre suppleanter er også på valg. 
Ella Mikkelsen ønsker at genopstille. Claus ønsker ikke genvalg. 

           Henrik finder et par suppleant-emner
På valg til repræsentantskabet er Henrik Kalckar Hansen, Kell 
Grønborg og Ivan Seier Beck. Henrik er født medlem som 
formand. Ivan ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Niels 
Bomholt med Jens Bækkelund som suppleant.

10. DOF Fyn ekskursionen (belønningsturen) d. 9.2. 
Baggrund: bestyrelsen har besluttet, at arrangere en bustur, for at skabe en 
mulighed for at de aktive i DOF Fyn kan få en fælles oplevelse og ”belønnes” 
for deres indsats til gavn for fuglene og foreningen i det forløbne år.

Forslag om Lille Vildmose. Pris 6000.- kr. Henrik præsenterede 
invitationen. 



11. Næste møde
Tirsdag d. 8. jan. kl. 16 i lokalet. 

12. De Grønne Råd
Baggrund: bestyrelsens koordinator for repræsentanterne i de kommunale 
grønne råd orienterer bestyrelsen om arbejdet i gruppen.

Der var fine tilbagemeldinger fra mødet d. 1.11. Steen meldte tilbage 
fra gruppen, hvor det i det store og hele går fint.

13. Evt.
Henrik meldte via Ehmsen om en pulje i Friluftsrådet på kr. 25.000,- 
der kunne søges til konkrete ting i lokalafdelingen, som kan gøre det 
frivillige arbejde lettere pc, ny tlf.?


