Odense 22. juni 2021.

Nyt fra Bestyrelsesmøde i DOF Fyn 15. juni 2021.
I mødet deltog Henrik KH, Jens, Jette og Niels( ref.) Der var afbud fra flere grundet sygdom.
Mødet blev afholdt i klubhuset i Bellinge for første gang siden efteråret 2020.
Referat fra sidste møde godkendt.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt.
Sjældne og/ eller sårbare fugle.
Der er problemer for Klyderne på Helnæs. Formodentligt grundet bl.a. ræv, som er set i området.
I Bøjden Nor gjorde den voldsomme regn, blæst og højvande i maj måned alvorligt indhug i de
ynglende klydepar, vibepar og andre vadefugle.
Desuden var der problem med, at folk som færdes på stranden, havde fyldt hullet ved Mindegabet
op med store sten, hvilket påvirker vandets udløb fra området.
Øerne omkring Fyn.
Arbejdet med at tælle fugle op på de forskellige øer og holme går rigtig godt, og 1. optælling er nu
afsluttet.
Det viser sig, at der er sket store forandringer. Nye fugle er kommet til og andre er minimerede eller
helt forsvundet. Det viser noget om, hvor dynamisk naturen kan være.
Brev til kommunerepræsentanterne.
Henrik Kingo som er koordinator for kommunekontakt koordinator satser på virtuelt møde i uge 26
med deltagelse af Knud Flensted.
Der bliver indkaldt med link til mødet, snarest.
Avernakø.
Der er kommet en henvendelse fra en borger omkring problemer med mange ræve på øen, og
dermed totalt mangel på ynglende kystfugle.
Henrik KH tager kontakt til Faaborg Midtfyn Kommune og Karl Torp følger op på Grønt
Rådsmøde.
Sidste update: FMK kender til problematikken, men har svært ved at gøre noget effektivt ved det,
da bekæmpelsen på traditionel vis på øen har vist sig meget vanskelig. Men et øget pres fra DOF
Fyn kan måske gøre at Naturstyrelsen giver dispensation til sterilisation af bestanden eller andre
bekæmpelsesformer.
Det var sidste nyt fra Bestyrelsen i DOF Fyn før sommerferien. Vi sender nyt igen i august og
ønsker alle en god sommer.
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