
         Odense 15.05.2020. 

 

Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 12. 05. 2020. 

 

Til stede: Henrik Kalckar Hansen, Palle Rosendahl, Michael 

Bjerregaard, Jens Bækkelund, Lene Schmidt HB, Lene Parkø, 

Henrik Kingo, Niels Bomholt, Michael Mosebo Jensen, Jette 

Gandrup.  

 

1. Sjældne/ og eller sårbare ynglefugle. 

Niels orienterede om fund af 6 nye havørnereder på Fyn, som nu 

har i alt 29 reder. 

Michael fortalte, at Stylteløberne, som er set parre sig i Sybergland 

ved Kerteminde, tilsyneladende er fløjet videre til Agger Tange - 

men yngel dér er uvis, selv om der har været aktivitet, der tyder på 

det. 

 

2. Nyt fra ringmærkerne på Keldsnor (KNF). 

Michael B. orienterede om god aktivitet ved forårets ringmærkning 

af fugle. Han fortalte også, at der er stor interesse fra besøgende, 

hvilket er glædeligt. 

Frank Jensen–Hammer er flyttet derned, og er nu fast uofficiel 

observatør på Dovns Klint. Han tæller hver dag. 

Der foregår CES (Constant Effort Site) eller ” Systematisk 

Ynglefugle Ringmærkning” på 3 lokaliteter. Se artikel på DOF’s 

hjemmeside 14.05.2020. 

 

3. Nyt til og omkring hjemmesiden. 

Henrik KH. orienterede fra Esben Eriksen om fin aktivitet på 

hjemmesiden. Der er faktisk stor interesse for nogle naturpolitiske 

emner, bl.a. Siø-artiklen med over 5000 sidevisninger. 

Artiklen kom også i avisen. 

 



4. P–pladser ved Brændegårdssøen. 

Henrik KH. orienterede om etablering af P–pladser ved sydenden 

af bygningerne og en udsigtsplatform langs vejen og de nuværende 

udsigtspladser. Leif Bisschop-Larsen har udarbejdet forslaget og 

Faaborg-Midtfyn Kommune er positive. 

 

5. Opfølgning på det ny feltprojekt i DOF. 

Henrik Kingo orienterede om at Thomas Vikstrøm kan komme den 

17.9. 2020. Arrangementet kommer til at foregå med base fra 

Naturskolen og begynder om eftermiddagen. 

Der kommer opslag med program for dagen senere. 

 

6. Nyt fra repræsentantskabsmødet. 

Niels, Palle og Jette deltog i det virtuelle møde. DOF Fyn stemte 

imod budgettet på repræsentantskabsmødet, da vi dermed 

markerer vores utilfredshed med beslutningerne omkring 

nedsættelse af medlemsbidraget til lokalafdelingerne. Disse penge 

er tiltænkt A-fuglestationerne: Gedser, Blåvand og Skagen. 

Lene Schmidt, HB-medlem DOF, opfordrede bestyrelsen til at søge 

midler til vores projekter, som f.eks. KNF. 

 

7. Ture og caféaftener. 

Det har grundet coronakrisen været nødvendigt at aflyse 

arrangementer, dels at ændre deltagerantal til max. 9 personer. 

Der planlægges caféaftener for efteråret. 

 

8. Genoptryk af ”Fyn er finere, men”. 

Niels har fået en henvendelse fra en interesseret fuglemand, som 

gerne ville bestille 25 eksemplarer og ville give 10.000.- kr.  til 

genoptryk. Da det formentligt er lige så dyrt med 2. oplag, som det 

første, drøftes mulighederne med Niels Andersen. 

 

9. Evt.  



Henrik KH orienterede om henvendelse fra Faaborg-

Midtfyn Kommune angående kitesurfing og P-pladser ved 

Svelmøerne. Niels Andersen har arbejdet med sagen, og 

DOF Fyn har spillet ud med et forslag om sejladsforbud fra 

1.9. til 31.1. Det er den periode, hvor der er jagt på 

vandfuglene, og hvor disse derfor i forvejen er pressede. 

 

Henrik KH. nævnte problem med fældning af træer i 

Hejrekoloni på Nordfyn. Han havde fået en henvendelse fra 

en borger. 

 

 

Venlig hilsen  

Jette Gandrup, Michael Mosebo Jensen og Henrik Kalckar Hansen. 

 

 

 
  

  

 


