Odense 11.08.2020

Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 5.8.2020
Til stede: Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt Jensen, Jens Bækkelund, Palle Rosendahl Larsen,
Michael Mosebo Jensen, Jette Gandrup.
Referatet fra sidst blev godkendt med bl.a. tilbagemelding fra Henrik Kalckar om, at
Fugleværnsfonden ikke vurderer, at der er behov for et rådgivende ” Naturråd ” for fondens
områder på Langeland, som det ellers var foreslået af DOF Fyns bestyrelse.
1. Sjældne/ og eller sårbare ynglefugle.
Niels Bomholt efterlyste nyt om den Røde Glente, der blev fundet død og er blevet indsendt til
undersøgelse. Siden bestyrelsesmødet er der imidlertid fremkommet følgende: Den Røde Glente er
blevet forgiftet! -og sagen er derfor meldt til politiet af Miljøstyrelsen. Fuglen blev fundet på
Tåsinge.
Det ser ud til, at Sortspætten er ved at få øje på Fyns muligheder som ynglested. Muligvis 23 ynglepar i år på Vestfyn!
2. Hjemmesiden – KNF.
Hjemmesiden har holdt ferie indtil den 11.august.
Der er dog sket løbende opdatering fra ringmærkerne, der har begyndt sæsonen på Keldsnor
Fuglestation (KNF).
3. Økonomi.
DOF centralt har meldt tilbage, at vi alligevel ikke skal betale kvartalsgebyr til Merkur Bank, da vi
henregnes som del af samme organisation.
4. Øerne omkring Fyn.
Naturpolitisk Udvalg har opfordret til at gennemføre en ny ø-undersøgelse i 2021. Det er 47 år
siden den sidste undersøgelse fandt sted.
Bestyrelsen er meget positiv, og der tages kontakt til Naturpolitisk Udvalg for videre drøftelse og
planlægning.
Styregruppen bliver Niels Andersen, Leif Bisschop-Larsen, Kurt Due og Steen Lauritzen.
Bestyrelsen arbejder med fundraising og rekruttering.
5. ” Fyn blev finere … ”
Niels Bomholt oplyste, at andet oplag af publikationen (50 stk.) er kommet.
Den fremragende bog om de fynske fuglelokaliteter kan købes hos Niels Bomholt til kr. 150 -.
Bøgerne kan også hentes i Bellinge.
6. Fuglestemmekursus.
Niels Bomholt og Børge Rasmussen vil lave et ”trækkald-kursus” til efteråret. Max.tal bliver på 20
personer. Der kommer yderligere på hjemmesiden senere.
Venlig hilsen Michael Mosebo, Jette Gandrup og Henrik Kalckar.

