
Nyt fra bestyrelsen 

Møde d. 8. 2. 2021 
Bestyrelsesmødet var virtuelt og alle deltog undtagen Michael Bjerregård, som havde meldt afbud. 

Michael Mosebo var som sædvanligt referent. 

 

1. Godkendelse af dagsorden og uddybelse af enkelte punkter. Desuden opfølgning fra sidst. 

 

2. Sjældne og/eller sårbare ynglefugle  

Niels Bomholt meldte om store frustrationer over myndighedernes håndtering af dødfundne fugle 

i øjeblikket. DOF Fyn har naturligvis særligt fokus på dette område, efter at en hel Havørnefamilie 

blev forgiftet på Tåsinge i efteråret. Vi har også oprettet en særlig gruppe til dette arbejde. Men 

derfor er det også ekstra frustrerende at opleve ikke at få fuglene undersøgt for ulovlige giftstoffer 

og skudrester. Det er DTU, Fødevarestyrelsen som undersøger dyrene, men her har man både 

problemer med corona og fugleinfluenza, som åbenbart vanskeliggør arbejdet. Vi mangler derfor 

stadig svar på prøver fra den sidste Havørn, St. Hornugle og flere Musvåger.  

Politiets efterforskningsarbejde får vi heller ikke noget nyt fra. 

Vildtkonsulent Lars Erlandsen har rådet os til at inddrage Knud Flensted i sagerne. Knud er blevet 

orienteret på mail. Flere medier spørger også til sagen… 

Niels Bomholt melder tilbage, når der sker noget. 

 

3. Nyt til og omkring hjemmesiden 

Stor ros fra bestyrelsen for fine artikler løbende. 

Efter mødet fik vi følgende orientering sammen med udvalgets beretning: Der er ikke det store nye 

herfra, men som vi skriver i beretningen, så har vi brug for bestyrelsens hjælp til at skabe en 

fødekilde fra De Grønne Råd til redaktionen, så vi hører om aktuelle naturpolitiske sager i det 

fynske.  

Ofte vil vi sikkert selv kunne strikke en lille historie ud af det, men vi opdager ikke historierne. 

Hvordan kan vi gribe det an på en god måde? 

Vi oplever, der er stor interesse for naturpolitik - det er de artikler, der bliver læst af flest, og som 

pressen også griber. 

 

4. Brev til kommunerepræsentanterne 

Henrik Kingo vil som kommunekontakt-koordinator udsende et brev og i den forbindelse også 

indbyde til et virtuelt møde på f.eks. Google meet, hvor også Henrik Kalckar gerne deltager. Knud 

Flensted kunne evt. også indbydes. 

Et af emnerne kunne være fokus på den lokale naturpolitik, som kan bringes videre på DOF Fyn 

webben. 

 

5. Økonomi:  

Niels Bomholt præsenterede regnskabet og budget for 2021, som bestyrelsen godkendte med en 

anmodning om at hensætte kr. 30.000, - til Ø-undersøgelsen allerede i dette års regnskab og 

nogenlunde det samme til næste år. Derved sikres økonomien til projektet uanset udfaldet af 

fondsansøgninger. 



Revisoren vægrer sig mod at mødes til revision pga. corona-faren. Bestyrelsen godtager, hvis der 

kommer en mundtlig godkendelse fra revisoren. 

Niels Bomholt kontakter Aage Wichmann for at aftale proceduren.  

 

 

6. Kommende generalforsamling: Torsdag d. 25. feb. kl. 19. 

Der mangler enkelte udvalgs bidrag til beretningen. 

Bestyrelsen opstiller Ivan Sejer Beck som ny revisorkandidat, da Aage Wichmann ikke genopstiller. 

Michael Mosebo sender indkaldelse til generalforsamlingen ind til DFW. 

Henrik Kalckar sender link til at ligge på DFW et par dage inden generalforsamlingen, og snakker 

med Søren Gjaldbæk, som er bestyrelsens forslag til dirigent. 

 

7. Øerne omkring Fyn 

Lene Parkø fortalte, at Steen Lauritsen har sendt et nyhedsbrev ind til DFW. Der er i øvrigt stor 

aktivitet i gruppen. 

Henrik Kalckar meldte om positiv respons fra Naturstyrelsen, kommuner og AVJ Naturfond ved 

anmodning af tilladelser til færdsel diverse steder. 

 

8. Næste bestyrelsesmøde 

Mandag d. 8. marts kl. 17:30. 

 

9.  Evt. 

Jens Bækkelund rundsender DOF Fyn-nøglen til de involverede for at høre, om det er OK at 

offentliggøre deres mail-adr., således at DOF Fyn nøglen tilgås fra hjemmesiden. 

Niels Bomholt spurgte ind til antallet af DOF Fyn medlemmer pt. Henrik Kalckar meldte om svag 

løbende stigning. Nettotal pr. medio januar: 1169 medlemmer. 

 

Nyt fra bestyrelsen ved 

Michael Mosebo og Henrik Kalckar. 

 


