
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn 

d. 1.10.2020  
Til stede: Henrik Kalckar, Michael Bjerregård, Lene Parkø, Jens Bækkelund, Niels 

Bomholt, Palle Rosendahl, Michael Mosebo Jensen (ref.)  

 

 

1. Referatet fra sidste møde 

Referatet blev godkendt med opfølgning af punkter fra sidst.  

Grundet corona bliver Jane Ditzels foredrag om havens fugle udsat til 

ubestemt tid. 

 

2. Sjældne og/eller sårbare ynglefugle.  

Henrik og Niels orienterede om status på giftdrabene på Tåsinge. Der har 

været meget fokus på de 4 dræbte ørne og den Røde Glente, som alle er 

blevet forgiftet med giften carbofuran.  

Palle foreslog dusør. Snakken om dusør endte ud i, at vi gerne ville bakke 

op og bidrage. Men det vil være et positivt signal, hvis f.eks. lokale 

starter en indsamling.    

 

3. Nyt fra ringmærkerne:  

Michael B meldte om mange trækkende fugle på det sidste og stabil 

ringmærkning med omkring 4000 fugle i sæsonen. 

CES (ynglefugleringmærkning) er afsluttet med lidt færre fangster end 

sidste år på de tre sites på Fyn.  

Der er intet nyt om skurvognplanerne.   

Der er lavet ringmærkningsgangbroer i Gulstav Mose efter aftale med 

Fugleværnsfonden. Der er ikke offentlig adgang på disse. 

 

4. Nyt til og omkring hjemmesiden 

Hjemmesiden har været læst som aldrig før og enkelte historier har 

været læst op til 3500 gange. Der kommer fint med nyt stof ind så den 

har en stor formidlings værdi blandt Dof Fyns medlemmer og andre.  

 

5. Økonomi:  

Niels rundsendte seneste kontoudskrift. 

 

6. Corona-erstatning fra Friluftsrådet. 



Friluftsrådet har imødekommet vores ansøgning. DOFs chef for Økonomi 

og Sekretariat Lars Engmark og direktør Sigrid Andersen har sagt god for 

modtagelsen af erstatningen.  

 

7. Kommende rep. møde d. 21.-22.11.  

Henrik Kalckar, Niels og Michael B. deltager på Dalum Landbrugs Skole, 

hvis det gennemføres. 

 

8. Velkomstbrev 

Vi har før sendt et velkomstbrev ud til de nye medlemmer af DOF Fyn 

hvor vi fortæller, hvem vi er, og hvad vi kan tilbyde vores 

medlemmer. Dette vil Palle gerne følge op på.   

 

9.  Kommunekontaktmøde 

 Punktet udsat til Henrik Kingo er med til mødet. 

 

10.  Evaluering af møde med Thomas Vikstrøm d. 17.9.  

Lene meldte, at det forløb fint, men desværre var der kun 7 deltagere, 

måske pga. den sene udmelding, og at mødet startede om formiddagen 

på en arbejdsdag.  

 

11.  Øerne omkring Fyn. Nyt stort feltprojekt i DOF Fyn regi 

Lene er gruppens 5. medlem. Hun berettede om et fint indledende møde 

med feltprojektgruppen.  

Der er ca. 40 lokaliteter i spil, så der er brug for en rekruttering af 

medlemmer. Der er idé om at kontakte de tællere, der var med i Atlas-

projektet. 

VU (DOF’s videnskabelige udvalg) har meldt positivt tilbage og vil gerne 

modtage en ansøgning. 

Man vil søge at finde en koordinator for hver kommune. 

Ønske om at Henrik Kalckar fortæller om projektet til rep. mødet. 

Intet nyt møde aftalt, men Lene melder tilbage, når hun ved mere. 

Vi havde efterfølgende en strøtanke om drone-optælling kunne bruges 

og dermed spare tid og kræfter. 

 

Sidste nyt! Niels Andersen og Leif Bischop-Larsen har holdt møde med 

Naturstyrelsen torsdag d. 8.10. Mødet var indledende i forhold til 

præsentation af projektet og handlede bl.a. konkret om adgang til ø-



reservater. Positiv tilbagemelding fra NTS, så der kan arbejdes videre 

med projektet. 

 

12. Næste møde 

D. 9. nov. kl. 17:30. 

 

13.  Natprojekt i DOF i uge 42 

Michael MJ havde rundsendt materialet fra DOF, men der var ingen, der 

bed på. 

 

14.  Brændegårds Sø 

Niels meldte om negative forlydender omkring 

parkeringsproblematikken ved Brændegårds Sø. Henrik Kalckar følger op 

ved at fortsætte dialogen med Faaborg -Midtfyn Kommune. 

 

15. Evt. 

Den afsatte tid løb ud…. 

 

Mvh 

Henrik Kalckar, Michael Bjerregård, Michael Mosebo Jensen 


