
Odense 9. maj 2021. 
 
 
 
 
  Nyt fra virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn 4. maj 2021. 
 
I mødet deltog Henrik Kalckar Hansen, Niels Bomholt, Lene Parkø, Jette Gandrup, Palle 
Rosendahl, Henrik Kingo, Jens Bækkelund og Michael Mosebo Jensen. 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Sjældne og/eller sårbare fugle. 
Observeret muligt ynglende Bjergvipstjert i Odense Å systemet. 
Henrik KH. orienterede om, at man er i gang med optælling af Røde Glenter på Fyn og den ser ud 
til at være i stadig fremgang. Per Rasmussen er koordinator. 
 
Boligbirding, DOFBasen og medlemsstatistik. 
Palle orienterede om, at Fyn har flest aktive i Boligbirding på landsplan. Pt. 43 personer. 
 
Medlemsstatistik: Der har været fremgang og Dof Fyn har nu 1197 medlemmer. Palle har sendt en 
del velkomstbreve ud og fortæller, at det har givet positive tilbagemeldinger. 
 
Der er 978 observatører på DOFBasen med adresse på Fyn og der er meget fin aktivitet. 
Det blev aftalt, at Palle prøver at undersøge aldersforskelle. Bestyrelsen håber meget på, at der også 
er kommet en del yngre optællere til. 
 
Øerne omkring Fyn. 
Lene orienterede om stor aktivitet og at man har haft mange positive henvendelser fra lodsejerne, 
bortset fra en enkelt. 
Man kan allerede nu spore mange ændringer i fuglebestandene og lokaliteter ift. optællingen i 
perioden 1974 – 1976. 
Niels oplyser, at der er blevet skudt en del mårhunde på øerne. 
Jens kunne berette, at der er optalt 115 Ederfuglepar på Lindholm. 
 
Brev til Kommunerepræsentanterne. 
Det blev aftalt, at Henrik Kingo snarest kontakter Knud Flensted for at aftale et onlinemøde med 
deltagelse af kommunerepræsentanterne, da det grundet Coronaen stadig ikke er muligt med 
personligt fremmøde. 
Bestyrelsen håber på at det bliver muligt i løbet af efteråret. 
Henrik Kingo sender brev ud til kommunerepræsentanterne. 
 
Repræsentantskabsmøde. 
Jens og Niels kom med et kort referat fra det virtuelle repræsentantskabsmøde. De meldte bl.a., at 
man var meget imponeret over vores hjemmeside, da man i flere lokalafdelinger har krise på netop 
det punkt. 
 
Man debatterede naturpolitik, opførsel i naturen, planlægning af ture, Facebook mm. 
Man kunne berette, at DOF havde haft et overskud på 1,3 mio., og at der var hensat 300.000 til A – 
fuglestationerne. 
Det var dog ikke på tale at tilbageføre det tilskud, der blev skåret væk fra lokalafdelingerne, da de 



store fuglestationer manglede penge. 
 
Både Jens og Niels gav udtryk for, at den virtuelle mødeform gik ud over dynamikken i debatten og 
de snakke, man ellers har til repræsentantskabsmødet. Forhåbentligt er det mere normale tilstande, 
som råder til næste møde i november. 
 
Vi har planlagt at mødes i mødelokalet i Bellinge til bestyrelsesmødet i juni, og det glæder vi os til. 
 
På bestyrelsens vegne 
Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar. 
 
 
 
 


