
Odense 12.marts 2021 

 

 

 

 

Nyt fra bestyrelsesmøde i DOF Fyn 8.3.2021 

 

I det virtuelle møde deltog Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, 

Niels Bomholt, Lene Parkø, Michael Mosebo Jensen og Jette Gandrup. 

 

Referatet fra sidst blev godkendt med opfølgning på punkter fra sidste 

møde. 

Dagsorden blev suppleret med 2 punkter. 

 

Sjældne og / eller sårbare fugle. 

Niels orienterede om fundet af en død Vandrefalk ved Middelfart. Den er 

indleveret til Fødevarestyrelsen. 

Der er tidligere fundet 6 døde Vandrefalke på landsplan – alle døde af 

fugleinfluenza. Det ser desværre ud til, at fugleinfluenzaen går hårdt ud 

over Vandrefalkene. 

Det bliver interessant at se, om det kommer til at påvirke antallet af 

ynglende Vandrefalke i Danmark i den kommende sæson. 

 

Niels har sendt information til DFW og Søren Skriver. 

 

Hjemmesiden. 

Redaktionsgruppen oplyste, at der igen er ved at være god tilgang af stof 

til hjemmesiden. Da der ikke har været afviklet ture p.gr. af corona, har 

det naturligvis påvirket stofmængden. 

Der har været godt 30.000 sidevisninger de sidste 60 dage. 

 

      Rep. møde 

Der er repræsentantskabsmøde i DOF d. 24. og 25. april. Vi er lidt spændt 

på, hvordan det vil blive afviklet. Men vi har et hold klar til deltagelse 

uanset. 



 

Evaluering af generalforsamlingen. 

Der var tilfredshed med afviklingen. Der var OK deltagelse på trods af, at 

generalforsamlingen måtte afholdes virtuelt. 

Henrik Kalckar har beklaget over for Henrik Mørup, at hans indlæg fra 

Naturpolitisk Udvalg desværre ikke var kommet med i formandens 

beretning.  

Indlæggene fra de forskellige udvalg ligger på DOF’s hjemmeside. 

 

Ø-undersøgelsen 

Lene orienterede om, at arbejdsgruppen skulle holde møde onsdag d. 10. 

marts. Arbejdsgruppen har et stort arbejde med praktisk planlægning og 

koordination, mm. inden fugletællingerne snart går i gang. 

Link til nyt fra arbejdsgruppen kan ses under ”Ø-undersøgelsen” på 

hjemmesiden. 

 

Spættekonkurrence. 

Eske Mortensen og Esben Eriksen fremlagde forslag om at foretage en 

spættekonkurrence, og dette fik opbakning. 

Konkurrencen går ud på, at få folk ud i det fynske landskab her i foråret 

og lede efter de to mindste flagspætter, nemlig Lille Flagspætte og 

Mellemflagspætte. 

Der er udlovet en præmie på gavekort til Fuglenes Hus for hver obs. af de 

to delikate spættearter. 

Lille Flagspætte    kr. 150,00 

Mellemflagspætte kr. 300,00 

Konkurrencen opslås på DOF Fyns hjemmeside. 

 

Referat: Michael, Jette og Henrik. 
 


