
Odense 11. april 2020 
 
 
 
 

Nyt fra virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn 8. april 2021. 
 
I mødet deltog Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt, Lene Parkø, Jette Gandrup, Jens 
Bækkelund, Henrik Kingo Andersen, Palle Rosendahl og Michael Mosebo Jensen. 
 
 
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
Dagsorden blev suppleret med to punkter. 
 
 
Sjældne og / eller sårbare fugle. 
Niels orienterede om, at Havørnene var ved at have unger i rederne nu. 
Han fortalte desuden om problemer med fotograf under en Havørnerede, hvilket også er blevet 
omtalt i en artikel på hjemmesiden. 
 
Det er en meget sårbar periode for ynglesucces for Havørnene i denne tid, hvis de bliver forstyrret 
på reden, da de måske vælger at forlade ynglen. Det er desværre et problem, man ser flere steder i 
landet. 
 
 
Hjemmesiden. 
Henrik KH orienterede om, at det har medført stor debat på Facebook, at styregruppen for DOF 
Fyns Facebookside stiller krav om lokalitets – og artsangivelse på alle billeder. Det har også 
betydet, at nogle personer, fortrinsvis fotografer, har meldt sig ud af gruppen.  
Bestyrelsen er godt tilfredse med tiltaget. Siden er blevet mere indholdsrig omkring bestemmelse, 
naturpolitik og generelle oplevelser med fugle - ikke kun et billedgalleri! 
 
Repræsentantskabsmøde. 
Det er nu fra hovedforeningen besluttet, at mødet - grundet corona - gennemføres virtuelt. 
Fra DOF Fyn deltager Michael Bjerregaard, Niels Bomholt og Jens Bækkelund. 
 
Niels kommer med et mundtligt indlæg omkring lokalafdelingens virke, bl.a. 

– problematikken vedrørende forstyrrelser ved ørnereder og sårbare fugle. Færdselsregler i 
naturen… 

– Orientering om ø -undersøgelsen. 
 
Øerne omkring Fyn. 
Lene orienterede om stor flid, og at styregruppen i den grad har styr på begivenhederne, fx 
opdatering af tællerliste, brev til lodsejerne, mm. Der mangler kun enkelte tilladelser, men der 
mangler helt akut desværre optæller af Fænø!!! 
Første tælling foregår i perioden 25.4 – 15.5. 2021. 
 
 
DOF-basen, medlemsstatistik og boligbirding. 
Det er blevet vedtaget at have det med som fast punkt til bestyrelsesmøderne. Palle samler op på 
emnerne. 
 



Evt.  
Niels meddelte, at der kun bliver ture i forbindelse med fuglestemmekursus. Ingen 
indendørsaktiviteter. 
 
Med venlig hilsen 
Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar. 
 


