Odense 10.11.2020

Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 9.11.2020.
Til stede: Henrik Kalckar Hansen, Michael Bjerregaard, Niels Bomholt, Henrik Kingo, Jens
Bomholt, Jette Gandrup, Michael Mosebo Jensen (ref.),
Referat fra sidst blev godkendt med opfølgning på punkter fra sidste møde.
1. Sjældne og / eller sårbare fugle.
Henrik KH refererede fra Facebook vedr. fund af død Stor Hornugle på Vestfyn. Man har spottet en
levende fugl i nærheden. Ny art for Fyn.
2. Status på giftdrabet på Tåsinge.
Henrik KH har kontaktet politiet. Politiet arbejder endnu med sagen, og derfor er der intet nyt til
offentligheden, og vi har derfor heller ikke modtaget obduktionsrapport endnu.
3. Nyt fra ringmærkergruppen.
Michael Bjerregaard orienterede om, at det har været en normal sæson med 4000 fugle på
Langeland. Michael fortalte, at han tilbragte sin efterårsferie på Gedser Fuglestation, hvor han
mødte mange unge, som var interesseret i at komme og være med på Langeland, når sæsonen
starter op igen. Michael orienterede om deltagelse med et kort fugleindslag i en kortfilm, udarbejdet
af en ung studerende.
ZM`s ringmærkningsmøde aflyst grundet corona.
4. Økonomi.
Det er nu ved at være på plads med digitale underskrifter. Niels rundsendte økonomioversigt.
5. Kommende repræsentantskabsmøde i Kolding 21.11. kl. 10 til 15.
Rundsendt dagsorden og materiale til mødet blev kort drøftet. Henrik KH, Michael Bjerregaard og
Niels Bomholt deltager.
6. Hjemmesiden.
Esben Eriksen oplyser, at der er stor søgning på hjemmesiden og interesse for naturpolitisk stof – fx
ved fugledrab og lignende dramaer.
Redaktionsgruppen har truffet aftale med Ø-projektgruppen om løbende orientering og formidling .
7. Velkomstbrev.
Palle orienterede om, at der de sidste 4 måneder er kommet omkring 50 nye medlemmer. Palle
arbejder videre på velkomstbrevet efter emneforslag fra bestyrelsen. Han rundsender udkast til
bestyrelsen, inden det sendes ud til nye medlemmer.
8. Kommunekontaktmøde.
Der er enighed om at udskyde et møde pt. grundet coronasituationen. Der udarbejdes mail, som
redegør for situationen. I mailen opfordres kommunekontaktpersonerne til at fortælle om nyheder til
hjemmesiden.

9. Øerne omkring Fyn.
Lene Parkø orienterer i mail om, det skrider godt frem i projektgruppen. Man har fået en del
fugletællere, men kan godt bruge flere.
Man vil gerne have gang i fondssøgning. Der er kontakt til DOF´s videnskabelige udvalg. De giver
max kr. 5.000.-. Henrik KH søger fonde.
Henrik Kingo kontakter kommunekontaktpersonerne ift. evt. at inddrage kommunerne i projektet.
10. Kommandovej ved fund af døde fugle.
I forbindelse med fund af den døde Store Hornugle opstod der på Facebook en del tvivl om, hvad
man gør, hvor man henvender sig.
På den baggrund har bestyrelsen besluttet at oprette en gruppe på 5 personer, som man kan kontakte
ved fund af døde fugle.
Det er følgende personer: Per Rasmussen, Esben Eriksen, Niels Bomholt, Lilly Sørensen og Henrik
KH.
Henrik KH skriver et oplæg til DFW.
Med venlig hilsen Jette Gandrup, Henrik Kalckar Hansen og Michael Mosebo jensen.

