
Odense 07.09.2020. 
 

Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 2.9.2020. 

 
Til stede: Henrik Kalckar, Lene Parkø, Henrik Kingo, Niels Bomholt, Jens Bækkelund, Jette 
Gandrup og Michael Mosebo. 
 

1. Referat fra sidst blev godkendt med opfølgning af punkter fra sidste møde. 
– Jane Ditzel er klar med foredrag om havens fugle d. 26. november 2020. 
– Glenteforedrag med Per Rasmussen 14. januar 2021, efterfulgt af islandske fugle 

ved Michael Mosebo.  
 

2. Hjemmesiden. 

Redaktionen har lavet en DOF Fyn YouTube -kanal, og der er indkøbt mikrofon mm, så 
man kan lave bl.a. interviews og feltoptagelser. 
 

3. Økonomi. 

Vi har kr. 20.000. - mindre i kassen end samme tidspunkt sidste år. 
 

4. Den forgiftede Røde Glente fra Tåsinge. 

Henrik Kalckar fortalte, at sagen er blevet henlagt af politiet. 
Carbuforan er en hurtigvirkende nervegift, og der er stor sandsynlighed for, at glenten 
ikke er nået mere end 25 meter væk fra stedet, hvor den indtog giften i noget udlagt kød. 
Når obduktionsrapporten er blevet frigivet, kommer der flere oplysninger om 
forbrydelsen. 
 

5. Opfølgning på Feltprojekt i DOF d. 17.9. 

OBS OBS   
Den 17. 9 er der temadag om Punkttælling 2.0 fra kl. 14 – 21 på Naturskolen Åløkkestedet, 
Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev. 
Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen fra Fuglenes Hus er projektansvarlige. 
Tilmelding til Henrik Kingo Andersen på kingoand@webspeed.dk  eller SMS på 2860 3392 
senest 10. september. Husk at skrive ”Punkttælling”. 
 

6. Ture for 2021. 

Program for 2021 blev gennemgået og godkendt. Det bliver løbende lagt på hjemmesiden. 
 

7. Øerne omkring Fyn. Nyt stort feltprojekt i DOF Fyn. 

Projektgruppen fra Naturpolitisk Udvalg har fremsendt en projektplan. 
– En koordinatorgruppe på 3-4 personer fra Naturpolitisk Udvalg. 
– Kontaktperson fra bestyrelsen – det 5. medlem. 



– Et budgetudkast – udkast Natudv. 
– En projektbeskrivelse – udkast Natudv. 
– En tidsplan – udkast Natudv. 
– Fundraising og hvervning - Bestyrelsen. 

 Bestyrelsen synes, det er et meget spændende projekt og et imponerende 
arbejde, man allerede har lavet. Bestyrelsen vurderer, at det er vigtigt at få rekruttering 
mm. på plads, inden man søger fondsmidler til projektet. Der arbejdes videre med 
projektet. 
 
Dette var ordene denne gang fra bestyrelsen, hvor vi lige er trådt ind i den første 
efterårsmåned. 
 
 
Venlig hilsen  
Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar 
 

 

 


