
1 

 

Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 

24.06.2020 16.00 
 

 

Til stede: DOF’s direktør Sigrid Andersen, Jens Bækkelund, Niels Bomholt, 

Henrik Kalckar Hansen, Lene Parkø, Henrik Kingo Andersen, Michael Mosebo 

Jensen. 

 

1. Sjældne og/eller sårbare ynglefugle 

Vi har indleveret en død Rød Glente til undersøgelse. Den slags undersøgelser 

er gratis på vildtsundhed.dk. Fugle kan indleveres hos Naturstyrelsen i 

Sollerup, og så kommer de forbi og afhenter.  Der var ikke nogen synlig 

dødsårsag, og der er ikke kommet svar endnu.   

 

2. Nyt fra Sigrid 

Sigrid havde prioriteret 3 ting til drøftelse: 

• Coronas påvirkning af DOF. Hun meldte som eksempel om nedgang i 

billetsalg ved Det grå Fyr, Skagen. Opfordring til at meddele vores evt. 

tab af indtægter fra lokalafdelingens side. Niels nævnte et aflyst 

fuglekursus. 

• KNF. Det blev en længere diskussion omend en reprise fra tidligere 

samtaler med Lene Smith fra HB.  

• DOF’s nye strategi 

 

3. Status vedr. hjemmesiden (af Esben Eriksen): 

• Målt over en 60 dages periode fra d.d., så ligger hjemmesiden på 30.600 

sidevisninger. 

• Siden sidste bestyrelsesmøde den 12/5 har der været bragt 38 historier - som 

vanligt en blandet landhandel. 

• Spontantælling - et nyt påfund fra redaktionens side, som blev gennemført for 3. 

gang den 20/6. Idéen er tyvstjålet fra Punkttælling 2.0. I samarbejde med Thomas 

Vikstrøm er der udarbejdet en model, der kan give projektet nyttig viden, når den 

endelige manual skal udarbejdes. I denne særlige fynske variant - som er opstået i 

corona-tiden - opfordres man til at "tælle sammen - hver for sig" for at give en 

foreningsfølelse. Det er samtidig håbet, at initiativet vil smitte af, således at 

spontantællere bliver punkttællere. Målet er at gennemføre tællingerne løbende - 

ca. hver anden uge. Tællingerne bearbejdes hver gang på hjemmesiden. Det tager 

tid at opbygge en optællingskultur, men redaktionen er tålmodige folk.  
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• Der er endnu ikke afholdt et redaktionsmøde efter corona-nedlukningen. 

4. Økonomi 

Niels redegjorde for situationen med Merkur: Kr. 600,-/kvartal til betaling som 

erhvervskunde samt negativ rente. Han rundsendte desuden en status. 

Sigrid undersøger sagen med Merkur, da DOF centralt har konto hos dette selskab 

UDEN at betale ovenstående kvartalsbeløb. Herefter tager vi stilling om at evt. at 

skifte bank. Det er dog vanskeligt at finde én med grøn profil. 

 

5. Forholdene ved Brændegårdsøen  

Se artiklen på hjemmesiden: https://www.doffyn.dk/nyheder?nyhed=parkeringspladser-

ved-braendegard-so  
Henrik KH berettede om forløbet. 

 

6. Opfølgning på FELTPROJEKT I DOF.  

Lokalet på naturskolen er booket d. 17.9. Thomas Vikstrøm er naturligvis 

inviteret.  

 

7. Forslag fra Søren Bøgelund om at lave en taskforce til forvaltning af sjældne 

ynglefugle 

Vi rådede til altid at kontakte ejeren og få aftalt foranstaltninger hurtigst 

muligt. 

 

8.  Forslag om at lave et ”Naturråd” for Fugleværnsfondens reservater 

Henrik KH fortalte, at DN, DOF og Friluftsrådet sidder i et råd til at rådgive 

Aage V. Jensens Fonde. Et lignende råd kunne anbefales Fugleværnsfonden 

bestående af DN på Langeland, Facebook-siden Langeland, arbejdsgruppen 

m.fl. 

 
  Svar fra Martin Iversen:  

Kære Henrik - kære DOF-Fyn. 

 

Mange tak for henvendelsen. 

 

Vi er i FVF altid modtagelig for gode forslag og ideer, der kan gavne naturen og fuglene. Det 

gælder alle vore reservater. 

Vi lytter gerne … uanset hvem og hvordan forslag og synspunkter kommer fra. Det er med til at 

kvalificere vores indsats. 

Vi er en lille organisation, som skal passe godt på vores ressourcer. Derfor ønsker vi også at gøre 

det så nemt og enkelt som muligt uden for mange rådgivnings- og beslutningslag. Vi forsøger hele 
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tiden at minimere vores administrative omkostninger, så vi kan bruge flere midler til pleje af 

reservaterne.  Vi har jo også langt fra de muskler, som AVJF besidder. 

Inden for de rammer bestyrelsen sætter, træffer sekretariatet beslutning om forvaltningen. Og det 

sker grundlæggende ud fra en faglig vurdering efter vigtige input fra de mange gode folk i de 

frivillige arbejdsgrupper. 

Og netop i de frivillige grupper er der rum til gode forslag og ideer til en forbedret forvaltning til 

gavn for fugle og natur. Også her kan tingene drøftes, og ideerne bringes på bane. Eller man er 

altid velkommen til at kontakte os (sekretariat og bestyrelse) - også uden gruppernes inddragelse. 

Men det bedste beslutningsgrundlag får vi bl.a. gennem gode drøftelser i grupperne. 

Jeg håber på jeres fortsatte opbakning til fonden og til vores frivillige grupper. I er i 

lokalafdelingerne - ligesom andre naturvenner - vigtige medspillere i den gode sag. 

 

Mange hilsner 

 

Martin 

 

9.  Næste møde 

D. 5. august. kl. 16 i lokalet. 
 


