
               

Nyt fra bestyrelsesmøde den 18. 3. 2020. 
 
Tilstede: Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt, Jens Bækkelund, Michael 
Mosebo Jensen(ref.), Jette Gandrup, Michael Bjerrregaard, Lene Parkø, Palle 
Rosendahl. Afbud fra Henrik Kingo Andersen.  
 
Vi har afholdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 5. marts 
2020. Mødet har været noget specielt grundet Coronakrisen, da det blev et 
telefonmøde. Det bevirkede, at vi kun kunne høre hinanden og lyden var ikke 
specielt god hele tiden. MEN endnu mere specielt var det, at skulle hilse 3 nye 
medlemmer, Michael Bjerregaard, Lene Parkø og Palle Rosendahl, velkommen 
i bestyrelsen uden at kunne se hinanden mm. 
 

1. Konstituering. 
Formand: Henrik Kalckar Hansen 
Kasserer: Niels Bomholt  
Referent: Michael Mosebo Jensen 
Bestyrelsesmedlem Palle Rosendahl 
Suppleanter: Michael Bjerregaard og Lene Parkø 

  
     
  Repræsentantskabsmedlemmer 
  Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt, Jens Bækkelund 
 

2. Velkomst til de nye medlemmer og snak om ansvarsområder. 
   
  Det nye store feltprojekt i DOF. 

Henrik K. fortsætter. Enighed om at tage en uddybende drøftelse på 
næste møde, hvor vi alle er tilstede og ligeledes håber på at kunne 
mødes under mere normale forhold. 

 
  Boligbirding. 
  Palle overtager efter Henrik Kingo. 
 
  Repræsentantskabsmøde. 

Niels, Jette og Palle deltager, da både Henrik KH og Jens er 
forhindret. 

 
  Kontakt til ringmærkergruppen. 
  Michael B. tager opgaven. 
 



Ansvarlig for at finde historier i bestyrelsens arbejde til 
hjemmesiden. 
Indtil videre påhviler det alle. Der er enighed om en nærmere 
drøftelse når vi mødes igen.   

 
  Opdatering af DOF Fyn nøglen. 
  Jens opdaterer og får de nye medlemmer i bestyrelsen med. 
 

3. Nyt omkring hjemmesiden. 
Henrik Kalckar oplyste iflg. Esben, at der er meget stor søgning i 
antal sidevisninger på hjemmesiden. 
Redaktionsgruppen er i gang med at udarbejde et årshjul, så man 
kan følge/orientere sig om kommende arrangementer, mm. 

 
4. Facebook. 

Ny formulering vedrørende redefotos vedtaget. 
Billeder og video af sjældne og sårbare fuglearter på og ved 
redestedet tillades ikke og vil blive fjernet. 
Netop disse fuglearter er ofte sårbare for forstyrrelser og billeder 
kan - trods det, at de er taget på forsvarlig vis af fotografen – skabe 
øget trafik på redestedet til gene for fuglene. 

 
Formuleringen er yderligere begrundet på hjemmesiden. 

   
  Per Rasmussen administrerer Facebook. 
  Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk står for hjemmesiden. 
 

5. Fondsansøgninger. 
Formidlingsgruppen ansøger om en ” garantikapital ” på kr. 10.000. 
- til projekter og fondsansøgninger. 
Formidlingsgruppens opgave er at fremme interessen for fuglene og 
naturen, som omgiver os, til gavn og glæde for os alle. I den 
forbindelse vil det være godt at være på højde med andre udstillere. 
Vi har observeret, at aktive billeder og tale, trækker flere børn, unge 
og voksne til end faste plancher og skrift. Vi vil derfor gerne 
opgradere udstillingsmaterialet med fx storskærm, PC, kikkerter til 
udlån på turdage mm. 
Ansøgningen blev vedtaget af en enig bestyrelse, dog med 
bemærkning fra kassereren om, at det ikke er budgetteret. 

 
5. Forslag til kortfattet omtale af DOFs store nye feltprojekt på 

forsiden af lokalafdelingernes hjemmesider. 



Punktet udgår til næste møde, da Henrik Kingo. er fraværende, men 
også i håbet om, at vi kan sidde overfor hinanden – måske ude i den 
friske luft – og bedre høre hinanden og få en bedre dialog. 

 
Dette var ordene fra et bestyrelsesmøde, som også som meget andet i denne tid, 
er ramt af Coronakrisen. 
 
 

Michael Mosebo Jensen, Jette Gandrup og Henrik Kalckar Hansen 

 
   
 


