
          Odense 19.04.2020. 

 

 

 

Nyt fra virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 15. 4. 2020. 

 
Til stede: Henrik KH, Palle, Michael B, Michael (ref.), Lene P, Henrik K, Jens, Jette. 

 

 

Det er stadig ”coronatid”, og dette møde blev derfor afviklet via skype. Vi bliver virkelig udfordret i 

denne tid. 

Vi har dog besluttet at afholde næste møde på Gyldensteen, hvor der er god plads. Vi har behov for 

at mødes personligt og bl.a. hilse de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. 

 

1. Sjældne og/eller sårbare ynglefugle 

Der er fra bestyrelsen fuld opbakning til DFW’s artikel om ikke at bruge playback for at få fugle 

frem. Det forstyrrer fuglene under kurtisering, redebygning og når de ruger mm. 

 

2. Nyt fra ringmærkerne 

Michael B. oplyser, at der er givet tilladelse til ringmærkning fra 1.4.2020 – 1.10.2020 i Keldsnor. 

Man søger om tilladelse for samme periode i Gulstav Mose. Jacob og Anders har ringmærket siden 

1. april. 

 

3. Nyt til og omkring hjemmesiden 

Henrik KH læste update op fra Esben. 

- Der har været 24 blandede nyheder siden sidste møde. 

- Den 2. april var der 877 sidevisninger, hvilket er rekord. Det er dejligt, at der er den store interesse 

for at følge med i opslag og fuglehistorier på hjemmesiden. 

- Palle oplyste, at han har sendt 2 artikler til DFW. 

 

4. Nyt stort feltprojekt i DOF 

Projektet er kort beskrevet i referatet fra d. 2.3.2020. 

Henrik K. undersøger m.h.t. dato og skriver indlæg til DFW. 

Dette projekt er, som meget andet, blevet påvirket af corona og forsamlingsforbud med flere end 10 

deltagere. 

 

5. Evt. 

DOF Nordsjælland har orienteret lokalbestyrelserne om problem med stærkt forøget forstyrrende 

færdsel i naturen. Det kommer i forlængelse af, at Naturstyrelsen opfordrer folk til at komme ud og 

opleve naturen i denne tid, hvor cafeerne holder lukket. Der bliver fra bestyrelsens medlemmer 

meldt om klart øget færdsel rundt omkring i naturområderne på Fyn i disse tider. Meldingen er dog 

generelt, at folk holder sig pænt på stierne. Jette oplyser, at der er problemer på Langeland ved 

Nørreballe Nor og Pumpehuset, hvor folk færdes af selvvalgte stier – og i enkelte tilfælde samler 

materiale til at lave stier over render og vandløb.  Henrik KH oplevede en del løse hunde på fugletur 

til Fyns Hoved. Forslag til Fugleværnsfonden om øget skiltning/positiv skiltning - f.eks. ”Her må du 

gerne tage din hund med i snor”. 

 

Jette, Michael og Henrik K.H.   

 

 

 

 


