
                             Odense den 23.01.2020 

 
Nyt fra bestyrelsesmødet den 20.01.2020. 

 
Tilstede: Henrik Kalckar, Kell, Jens, Ella, Niels, Henrik Kingo, Michael (ref), 
Steen, Niels Andersen, Jette. Mødet blev afholdt i lokalet i Bellinge. 
 
 

1. ” Fyn blev finere ” 
Niels Andersen og Steen præsenterede bogprojektet som har involveret de 
fynske kommunerepræsentanter. Prisen for 150 eksemplarer a 176 sider bliver 
ca. 13.276 kr. Bogen forventes publiceret ved Generalforsamlingen. 
Henrik Kalckar roste projektet og nævnte, at det allerede ” var ude og arbejde ” 
i forhold til Naturstyrelsen. Hvis bogen sendes til f.eks. politikere udenfor Fyn, 
så er det oplagt at involvere DOF centralt. 
Kommunerepræsentanterne kan tage et eksemplar med til kommunerne. 
Henrik Kingo havde nogle gode idéer vedr. opsætning/ grafisk indtryk til 
udkastet.  Det blev aftalt at Henrik Kingo kigger bogen igennem med grafiske 
briller inden den går i trykken. 
 
 

2. Sjældne og / eller sårbare fugle. 
Havørnene er begyndt at være aktive rundt omkring på redepladserne. 
Det gav anledning til en debat om skiltning eller ej ved Havørnereder. Skilte 
kan også tiltrække nysgerrige, selvom de er tiltænkt at have den modsatte effekt 
nemlig -at give fred. 
Men det er også nu, at alle de fynske havørnekoordinatorer skal holde øje med, 
at der er fred og ro på og omkring deres rede. 
Jette åbnede debat om beskyttelse af isfugle – især med byggerierne i Dalum 
ved Odense Å in mente. 
 

3. Boligbirding. 
Henrik Kingo. orienterede om, at den 1. rapport er klar og modtaget fra Lasse 
Braae. Men der er ikke den store tilslutning fra Fyn. 
 

4. Regler omkring redefotos. 
Henrik KH orienterede om billeder af Havørnerede på vores facebook side.   
Bestyrelsen har tidligere vedtaget at lægge sig op af Naturbeskyttelsesloven på 
dette punkt. Men det er svært at administrere på facebook, og derfor besluttede 
bestyrelsen at DOF FYN helt generelt ikke ønsker redefotos på hverken 
facebook eller hjemmeside. Men skal der laves en liste over hvilke fuglearter? 
Og er det kun sjældne eller sårbare arter? 



 
5. Økonomi. 

Niels havde inden mødet sendt regnskab rundt. Blev vedtaget og underskrevet 
af alle de tilstedeværende. 
 
 

6. Generalforsamling torsdag 5. marts 2020 kl. 19.00. 
Henrik Kingo og Jette stiller op som faste medlemmer til bestyrelsen. 
Palle Larsen stiller op som suppleant. Vi mangler 2 suppleanter. Niels forhører 
sig og melder tilbage til Henrik KH.  
Bogudgivelsen Fyn blev finere.. Men ikke fin nok!  Vil blive uddelt gratis til 
alle medlemmer som personligt møder op til generalforsamlingen! 

Michael viser billeder fra New Zeeland i en halv time. 
 
EVT. Der bliver efterlyst fugletællinger fra Viggelsø. Der er stort set intet i 
DOF – basen? 

 
Nyt fra bestyrelsen er skrevet af Michael, Jette og Henrik Kalckar 
 
 
 
 
 
 

 
 


