
Med dette ”Nyt fra bestyrelsen” vil jeg på bestyrelsens og egne vegne 

ønske alle en glædelig jul og et godt nyt fugleår. Jeg håber der bliver 

tid og vejmæssig mulighed for lidt fuglekiggeri også her i den mørke 

tid. Man kunne jo f.eks. gå ud og lytte efter natugler… 

Henrik KH 
 

 

Nyt fra bestyrelsesmødet d. 5.12.2019 
Til stede: Niels, Kell, Jens, Ella, Henrik Kingo, Henrik 
KH, Michael (ref.) 
Nedenstående er udarbejdet af Henrik KH på baggrund af 

beslutningsreferatet. 
 

1. Samarbejdet med NatUd.  
Henrik KH videreformidlede info om ”Fyn blev finere”. Et flot og 
ambitiøst projekt, som har involveret de fleste af de fynske 
kommunekontaktpersoner og Naturpolitisk Udvalg. Bestyrelsen vælger 
at bakke op om projektet med 11.000 kr. , så materialet kan blive 
publiceret. Bogen bliver præsenteret til Generalforsamlingen d. 5. 
marts. 
 

2. Kommunesamarbejdet  
Henrik Kingo, som er koordinator for kommunekontakt-personerne, 
laver et fællesmøde først i det nye år. 
 

3. Bolig-birding 
DOF Vestsjælland introducerede sidste år dette tiltag i kategorien ”CO2 
neutrale felt-aktiviteter”. I DOF Fyn vil vi gerne bakke projektet op, og 
vi har derfor valgt en fynsk koordinator: Henrik Kingo. Overskriften 
antyder et slægtskab med det mere kendte begreb matrikelarter, men 
der vil senere komme et opråb på hjemmesiden, hvor konkurrencen 
præsenteres nærmere.  

 



4. Rep. mødet.  
Henrik meldte nyt fra formandsmødet - et publicerings-site, bolig-
birding, nyt medlems-system… 
Drøftelserne på rep. mødet var især koncentreret om økonomi. Der vil 
ske en kraftig reduktion af lokalafdelingstilskuddet i 2020 for at 
tilgodese fuglestationerne. DOF Fyn gjorde på mødet opmærksom på 
at, ”der samtidig er brugt for mange penge til lønninger i Fuglenes Hus. 
Så kan det ligne en nedprioritering af det frivillige arbejde i 
lokalafdelingerne til fordel for det professionelle arbejde i Fuglenes 
Hus”.  
Desuden blev mulighederne diskuteret, for at DOF’s lokalafdelinger 
kan involvere sig i det kommende års store satsning hos DR Vores 

Natur. 
 

5. KNF og fremtiden mødet d.4.11.  
Med udgangspunkt i Michaels referat samlede vi lidt op på mødet med 

KNF: 
Hovedpunkter i diskussionen: 

• KNF om 10 år? 
• Formidling: 250.000 besøgende om året. Fast sted, f.eks. v 

”hesteskuret”.  
• Skurvogn til opbevaring og overnatning eller et mobilt kontor 
• Feltornitologisk miljø.  
• Publiceringer og videnskabeligt arbejde 
• Arbejdsdage forud for selve ringmærkningen  
• Ringmærkningsleder  
• PR-chef 
• Aktivitetskalender med formidling på DFW, herunder fototure 

 
Konkretiseringer: 
• Hans Rytter fortsætter som ringmærkningsleder 
• KNF udarbejder forslag/ansøgning til ”kontor”  
• KNF forsøger at finde en formidlingsleder (via fuglestationens 

netværk først og fremmest) 



• Bestyrelsen udarbejder et forslag til aktivitetsskalender for 
formidling: 

 
5. sep. Træktur til Dovns Klint P-pladsen v. Ella og Henrik KH kl. 7 
v. p-pladsen Dovns Klint. Tilmelding til Ella. 
6. sep. Åbent Tårn v. Børge Langkilde  
20. sep. Ringmærkning ved Michael Bjerregård.   

 
 

6.  Generalforsamlingen torsdag d. 5. marts 
Bestyrelsens sammensætning efter kommende generalforsamling blev 
diskuteret. Kell, Henrik Kingo og Esben er på valg. Kell søger ikke 
genvalg. 
Suppleanter: Jette og Ella. Ella søger ikke genvalg. Så der skal findes to 
nye kandidater, som kunne tænke sig at deltage i den organisatoriske 
del af fuglearbejdet. 
 

7. Økonomi og udsendte dokumenter 
Niels rundsendte en status og opfordrede os til at sende 
kørselsfordringer. 

 
8.  Næste møde 

20. jan. kl. 17:00 i lokalet. 
 

9.    Vinterkonkurrence 
Michael fortalte om Eskes nye tiltag med en kommunekonkurrence 
i jan. og feb. med at finde Skovhornugle, Natugle, Snespurv, 
Fjeldvåge og Agerhøne. Kun nye fund tages med. Præmie til den, 
der har flest fund i vinderkommunen. Det bliver afsløret på 
generalforsamlingen. 

Michael skriver indlæg til hjemmesiden. Kell sørger for en flot 
præmie fra Naturbutikken.  

 
 
 



10. Redetræer 
Jens fortalte, at Naturstyrelsen gerne vil passe på redetræer i Statens 
skove, hvorfor de gerne vil have info desangående. En opfordring. Jens 
skriver til hjemmesiden, når han ved noget mere præcist. 
Problematikken er ikke blevet mindre aktuel siden. Naturstyrelsen 
holder møde mandag d. 9. december i Sollerup angående udvidelser af 
MTB-sporet i Svanninge bakker. DOF Fyn følger sagen. 

 
11. Evt. 

Jens fortalte om Oddere - faktisk er der registreret Odder 18 steder på 
Nordfyn og Vestfyn! Mads Syndergaard har sat kamerafælder op og 
afsløret fænomenet. Det er naturligvis meget spændende at se, hvad det 
får af indflydelse på de jordrugende fugle tæt på søer og vandløb. 
Engfuglene hører i forvejen til vores mest pressede fuglearter. 
 
 

 


