
Ny fra bestyrelsesmødet i DOF Fyn 

10/8 2021 

Til stede: Henrik Kalckar Hansen, Henrik Kingo, Jens Bækkelund, 

Palle Rosendahl, Michael Mosebo Jensen  

 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde, herunder opfølgning fra sidst.  

Der er store problemer med ræv på Avernakø. Dette er påpeget fra flere sider. 

Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) er kontaktet og vil meget gerne være med 

til at løse problemerne. Der er forsøgt med jagt på rævene, men det har ikke 

været muligt at skyde dem. Naturpolitisk Udvalg (NATUD) har foreslået 

eksperimenter med at rævesikre de sårbare kystfugle kolonier med hegn. 

Henrik KH kontakter NATUD, og vi henvender os til FMK med forslaget. 

 

2. Sjældne og/eller sårbare ynglefugle. 

Henrik KH fortalte om ynglende Sort Glente på Sydlangeland. Desværre har 

observationen ikke kunnet dokumenteres. 

 

3. Boligbirding, DOFBase og medlemsstatistik 

Palle omdelte et ark om de ovennævnte emner. Der var mange interessante 

konklusioner, bl.a.: 

          Mht. boligbirding blev DOF Fyn igen nr. 1. 

     DOF Fyn er nu 1241 medlemmer med et stigende antal kvinder og yngre folk. 

           Palle udfærdiger en artikel til webben. 

Henrik kontakter en gruppe af unge på universitetet, som er medlemmer af N 

og laver arrangementer for unge, i forhold til en fugletur til feks. Ølundgård. 

Henrik Kingo er klar som turleder. 

 

4. Økonomi: Niels 

Intet, da kassereren havde meldt afbud. 

 

5. Øerne omkring Fyn 

Lene P. havde meldt pr. mail, at alt går planmæssigt. Der er afholdt to møder 

over sommeren - og bearbejdningen er i gang. 

 

6. Brev til Kommunerepræsentanterne 

Jens Bækkelund har overtaget posten som kommunekontakt-koordinator. 



Henrik KH og Jens vil arbejde på et digitalt møde med kommunekontakterne 

og Knud Flensted fra DOF. 

 

7. Ulovlig afvanding af Bjørnemosen 

Henrik KH nævnte om fortsat store problemer med afvanding. Sagen er 

politianmeldt, men det går alt for langsomt med en løsning. Det er naturen 

som bliver taberen. Henrik K har kontakt til pressen om sagen. 

 

8. Næste møde 

21. sep. kl. 16 i lokalet. 

 

9.  Evt. 

Jens orienterede fra seneste NATUD-møde.Han meldte bl.a., at 

• Siø-pumpen er blevet blokeret. 

• Pumpen i Vejlen er blevet justeret, så den nu virker for at sikre det rigtige 

vandniveau. 

• Ny ø etableret i Føns Vang - ud for fugletårnet. 

• Ø skal etableres ved Husby Strand. 

• Fænøoptællinger kører på skinner nu efter startvanskeligheder. 

• Problemer med Ederfugle-yngel i det sydfynske 

• Problemer med Kite-surfing v. Storeholm 

• Næste møde er d. 13. okt. kl. 9:00 ved Bøjden. Hvem kan? 

 

 

 

 


