Nyt fra bestyrelsen 7.12.2020
Mødet blev i sidste øjeblik lavet til et virtuelt møde p.gr. af nye skærpede corona
restriktioner. Til stede var Lene Parkø., Niels Bomholt, Henrik Kalckar Hansen, Palle
Rosendahl, Jens Bækkelund, Michael Mosebo Jensen.
Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder opfølgning fra sidst
Henrik K. H. har nu også tilladelse til at gå på netbank, så vi i en situation hvor Niels f.eks. er
ude at rejse stadigvæk har adgang til vores konti.
Henrik Kingo udsender inden længe info til Grønne Råd.
Henrik K.H. har søgt fonde for samlet kr. 65.000, - til ”øerne omkring Fyn” projektet.
Giftdrab på Tåsinge - en status
Henrik K. H. er i løbende kontakt med DTU v. Heidi Huus, men der er intet nyt endnu.
Økonomi: Niels
Ønske om kilometerregnskab snarest muligt.
Rep. mødet i Kolding
Niels har lavet følgende referat, som han rundsendte til bestyrelsen.
Fra Fyn deltog Henrik Kalckar, Michael Bjerregaard og undertegnede
Mødet blev holdt 3 steder i landet og med videoforbindelse. Vi var i Kolding, hvor vi var
samlet 14 af medlemmerne med rigtig god indbyrdes afstand.
Af punkter var der som sædvanlig en interessant beretning fra formanden.
Nævnes skal at Netfugl 2.0 er kommet op at køre. Prøv at logge ind, der er mange gode
artikler især for feltornitologerne.
Så var der budgettet. Det var noget uoverskueligt for de fleste. Københavnerne foreslog, at
der blev sat yderligere 50.000 af til børneaktiviteter. Det stemte vi i DOF-Fyn imod, da det
er aktiviteter, som kun anvendes i hovedstaden, og da de heller ikke kunne pege på, hvor
pengene skulle komme fra. Men det blev alligevel vedtaget.
Kontingentet forblev uændret, men den tidligere formand Chr. Hjort gjorde opmærksom
på, at det for meget længe siden var vedtaget, at 50 års medlemskab gav ret til kontingentfritagelse. Men som et lidt yngre medlem nede bag i salen anførte, at i så fald vil der kun
være 10-15 betalende medlemmer i foreningen!
Kommende generalforsamling
Torsdag d. 25. feb. kl. 19. Hvor og hvordan afgøres senere, men det kan blive en udfordring
at afholde en virtuel generalforsamling med 25-30 deltagere. Det er nødvendigt i forhold til
”foreningsjuraen” at afholde generalforsamlingen inden udgangen af februar. Søren
Gjaldbæk har heldigvis indvilget i at være vores bud på en dirigent uanset stedet og
formen.
”Øerne omkring Fyn”.
Lene Parkø meldte tilbage fra sidste møde i november. Der er nu 30 optællere til de 105
øer samt 23 kystlokaliteter.

Der mangler stadig optællere til Østerøsø, Ølund, Agernæs, Nærå Strand samt enkelte øer
ved Langeland og Ærø. Kontakt meget gerne projektgruppen, hvis du kan hjælpe.
Projektgruppen har lavet udkast til vejledning til alle optællerne, så det bliver ensartede
valide optællinger, som kan bruges i naturforvaltningen mange år fremover.
Der har været kontakt til Johannes Larsen Museet, som er meget positive overfor
projektet, og ovenikøbet tilbød sejlads ud til øerne for optællerne med deres båd
Hjejlen. Dette har projektgruppen dog takket nej til, da det ville være for bøvlet.
Der vil fra projektgruppen komme nyhedsbreve til hjemmesiden fortløbende.
Næste bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. jan. kl. 17:30. Om det også bliver virtuelt, må tiden vise…
Konkurrencer i 2021
Michael Mosebo havde fået henvendelse fra hjemmesiden, om bestyrelsen ville donere
gavekort til konkurrencer i boligbirding (1. halvår) og birdrace (1. januar). Alle tilsluttede sig
forslaget.
Der laves lodtrækning blandt deltagerne i boligbirding, så det ikke kun er deltagere med
den mest velbeliggende matrikel som vinder - selvom nogen af dem også er meget flittige.
Birdrace 1. januar vil blive afholdt med en CO2-neutral afdeling (altså f.eks. uden
hjælpemotor på cyklen), som også bliver præmieret.
Begge dele med et gavekort på kr. 300,- til Naturbutikken.
Evt.
Henrik fortalte om en TV 2-udsendelse om giftdrab på ørne – Der er også en artikel, som
omtaler udsendelsen. Begge dele har fået meget stor opmærksomhed på de sociale
medier. Historien om skytteeleven stammer fra Fyn.
Palle meddelte, at DOF. dk gerne vil have vores ture under titlen ”Aktiviteter med DOF”.
Michael sender for fremtiden turbeskrivelser til Palle, som tilpasser dem og lægger dem på
dette medie.
Stort Vindmølleprojekt på Omø – Hans Rytter har gjort bestyrelsen opmærksom på
problematikken.
Området er et meget vigtigt overvintringsområde for vandfugle og burde måske allerede
have været udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde.
Sagen er i yderst gode og kompetente hænder. Hans Ulrik Skotte Møller, som er ornitolog,
biolog og har arbejdet i mange år i Miljøstyrelsen, men nu er pensionist, bor på Omø og har
arbejdet meget med sagen. Sagen bliver også støttet fra allerhøjeste sted i DOF.
Omø ligger i Slagelse Kommune i DOF Vestsjælland. Det er derimod mere uklart, hvordan
søterritoriet er delt mellem DOF Vestsjælland, Fyn og Storstrøm.
Mvh
Henrik Kalckar Hansen og Michael Mosebo Jensen

