
Nyt fra bestyrelsen i DOF Fyn 

21.9.2021 

 
Til stede til bestyrelsesmødet: Henrik Kalckar Hansen, Henrik Kingo Andersen, Jens 

Bækkelund, Lene Parkø, Niels Bomholt Jensen. Palle Rosendahl og Michael Mosebo 

Jensen. 

 

Der var forlydender om mulig ynglende Engsnarre ved Elmelundskoven. Det 

undersøges nærmere med henblik på evt. plejetiltag. Kilden var en privat besked via 

en ansat i Naturstyrelsen, da obsen ikke er tastet ind i DOF-basen.  

 

På Fyn er der fortsat god aktivitet i DOF-basen. I boligbirding er vi også i efteråret nr. 

1 - med 130 arter fordelt på 759 indtastninger. 

 

Der er nu 1207 medlemmer. Det giver 89 nye i 2021.  

 

Økonomien følger budgettet. Formidlingsgruppen har indkøbt AV-udstyr for et 

større beløb, som dækkes via fondsmidler.  

 

Gruppen bag Ø-undersøgelsen udarbejder budgetopfølgning på projektet, og 

bestyrelsen hører nærmere specifikt i forhold til kommende fondsansøgninger til 

udgivelsen. Lene Parkø berettede om det store arbejde, der finder sted i gruppen. 

Arbejdet foregår planmæssigt. Et møde for optællere er planlagt til primo ´22. Stort 

set alle optællere har afleveret tal; indtil nu er optalt 116 arter ynglefugle og 

rastende fugle. Der var meget fin respons på Niels Andersens artikel i ”Fugle og 

Natur”. 

 

Ekskursionsudvalget har afholdt møde og planlagt ture for resten af året og for ´22. 

De kan løbende ses på hjemmesiden og bliver også lagt på DOF.dk. 

Der er også enkelte caféaftener i støbeskeen: 

17.11 - hvor Erik Ehmsen beretter om et liv blandt fuglene ved Arreskov Sø. 

9.12 - hvor Allis Nielsen og Michael Mosebo Jensen viser fotos fra en tur gennem en 

corona-korridor til det mellemamerikanske land Belize i juli 21. 

23.2 - hvor Jane Ditzel viser lokale fuglefotos fra Langeland. 

 

Generalforsamlingen blev fastsat til d. 9.2.2022 kl. 19 i lokalet. Sæt X - der vil også 

være tid til både lidt billeder og hygge! 



 

Der var en kort evaluering af Fjordens Dag.  Der var pænt med besøgende både på 

land og i fugletårnet på Viggelsø. Spættet sæl kunne beskues fint fra 

formidlingspavillonen på land, og Havørnen lod sig se til ud på eftermiddagen fra 

fugletårnet; men ellers var fuglene frygtelig langt væk!  

 

Et online-møde med kommunerepræsentanterne og Knud Flensted foregår tirsdag 

d. 5.10. kl. 19-21.30. Der følges op på antal deltagere.   

 

Bjørnemosen. Sagen køres af Amtsavisens journalist med kontakt til Henrik Kalckar, 

Esben Eriksen og Henrik Mørup-Petersen. Artiklen blev bragt d. 21.9. 

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til d. 3. november kl. 16 i lokalet. 

 

Repræsentantskabsmødet ligger d. 20. og 21. november på Dalum Landbrugsskole. 

Henrik KH og Niels deltager. Den 3. repræsentant besluttes på næste møde.   

Søren Bøgelund hjælper med det praktiske omkring morgenmad til fugleturen 

søndag morgen, som DOF Fyn traditionen tro står for.  

 

Hilsen 

Michael Mosebo, Palle og Henrik K.H. 

 

 
 


