
Nyt fra bestyrelsen 

Virtuelt møde i DOF Fyn 

d. 11.01.2021 

 
Til stede: Palle Rosendahl, Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Jette 

Gandrup, Lene Parkø, Michael Mosebo Jensen 

 

1. Giftdrab på Tåsinge status 

Henrik har løbende kontakt med DTU, som står for undersøgelsen af de 

forgiftede fugle fra Tåsinge. Vi mangler stadig svar fra obduktionen af den 

sidste ørn og et par musvåger. Men desværre er Fødevarestyrelsen direkte 

coronaramt, så lige nu sker der ingenting. Politiet arbejder stadig med 

kriminalsagen, og vi vil, hvis de arbejder efter tidligere praksis, få en 

melding, når de afslutter sagen. Men ellers er der intet nyt om sagen fra 

myndighederne.   

 

2. Kommende generalforsamling: torsdag d. 25. feb. kl. 19. 

Henrik meldte fra Sigrid, at hun gerne ser, at vi trods corona holder     

generalforsamling. Den bliver hermed virtuel. 

På valg til bestyrelsen er Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels 

Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtager genvalg. 

Suppleanter: Lene Parkø, Michael Bjerregård. De modtager genvalg. 

    Valg til repræsentantskabet: 

På valg er Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt, Michael Bjerregård og 

Jens Bækkelund (suppleant). Alle modtager genvalg. 

Aage Wichmann modtager ikke genvalg som revisor, mens 

revisorsuppleant Kurt Due Johansen genopstiller.  

 

Mødeformen 

Der vil et par dage før selve mødet blive lagt et link op på hjemmesiden, 

som man bare skal følge. Vi vil bruge google meet. Det er en rigtig god idé 

at koble sig op på mødet i god tid, inden mødet starter kl. 19. Især hvis 

man ikke er så vant til virtuelle møder. 

 



3. Øerne omkring Fyn 

Lene meldte, at der ikke har været noget nyt møde. Leif har lavet brev til 

Miljøstyrelsen angående adgang til de forskellige øer og kystlokaliteter, 

hvor Miljøstyrelsen er lodsejer. Det er blevet positivt modtaget. Der er 

desuden blevet lavet udkast til et lignende brev til kommunerne, hvor de 

er lodsejere. 

Øvrig info ligger på DFW.  

 

4.  Evaluering af julens og nytårets konkurrencer 

Michael MJ beklagede sin 2. plads i økobirdrace, men har alligevel 

formidlet et gavekort til vinderen Ole Goldschmidt… 

Bolig-birding-konkurrencen kører indtil 1. juli, hvor der trækkes lod 

blandt deltagere med mere end 40 arter på matriklen. 

 

5. Næste møde 

Mandag d. 8. februar kl. 17:30 virtuelt. 

 

6.  Tiltag under nuværende corona nedlukning 

DOF Fyn aflyser caféaftener og ture i hele januar og februar. 

Generalforsamlingen gennemføres som ovenfor beskrevet virtuelt. 

 

7.  Evt. 

Palle har sendt 36 velkomstbreve ud og fået gode 

tilbagemeldinger. 

Henrik fortalte om et EU-direktiv der vil betyde, at 10% skal være 

fredet natur uden adgang for lystfiskere og jægere. Henrik mente, 

at det i første omgang er en central opgave at indgå i 

diskussionerne angående direktivets udmøntning.   

 

 

Mvh 

Henrik Kalckar Hansen og Michael Mosebo Jensen 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


