Odense 18.december 2021.

Virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn 15. december 2021.
I mødet deltog Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Henrik Kingo, Palle Rosendahl Larsen,
Lene Parkø, Niels Bomholt Jensen, Esben Eriksen, Michael Mosebo Jensen, Jette Gandrup.
Boligbirding, DofBase og medlemsstatistik, - medlemsstatistik.
Palle oplyste at DOF Fyn pt. har 1198 medlemmer, og at der løbende bliver sendt velkomstbreve
ud. Der havde i perioden ikke været respons på dem.
Der er stadig 20 aktive deltagere i Boligbirding på Fyn, og der er registreret 166 forskellige arter.
DOF Fyn er stadig nr.1 i Boligbirding.
Øerne omkring Fyn.
Lene oplyste, at gruppen holder koordinationsmøde en gang månedligt, og at man har fået samlet
rigtig meget materiale til en kommende rapport/bog.
Man planlægger at holde et møde 2.marts 2022 med alle optællerne. Mere herom senere.
Materialet fra ø-tællingerne har allerede resulteret i en rapport til Naturstyrelsen, som skal bruge
disse data i forbindelse med Better Birdlife projektet. Styrelsen betaler DOF Fyn 15.000 kr. for
opgaven. Stor anerkendelse fra bestyrelsen til Ø-styregruppen og alle optællerne for det fantastiske
arbejde.
Naturstyrelsen har i øvrigt oplyst, at der er dukket 2 nye øer op. En i Odense Fjord og ved Nordby
Hals. Der er dermed behov for en opdatering af lokalitetsbeskrivelserne.
Hjemmesideredaktionen.
Esben deltog i dette punkt. Han havde forud for mødet sendt en status på redaktionens arbejde, som
kort sagt er presset af for få folk til at lave for meget arbejde.
Det kan muligvis blive nødvendigt at nedjustere niveauet, men i hvert fald har redaktionen brug for
et tættere samarbejde med bestyrelsen omkring opgaverne.
Henrik KH og Esben havde derfor i forvejen drøftet, hvilke muligheder bestyrelsen har for at
bidrage mere til det vigtige arbejde omkring hjemmesiden.
Esben præsenterede Årshjul – beskrivelse af de aktiviteter, der er i DOF Fyns forskellige udvalg og
arbejdsgrupper i løbet af et år.
Det blev besluttet, at Palle skal være bestyrelsens tovholder/indpisker ift. at sikre indlæg til
hjemmesiden, og der blev sat navne på for at sikre stof fra udvalg og projekter.
Esben kunne i øvrigt oplyse, at der gennemsnitligt er omkring 400, der kigger på hjemmesiden
dagligt.
Ny kommunekontakt på Langeland.
Claus Dalskov stopper desværre og der skal således findes en ny person til posten. Bestyrelsen
arbejder på sagen.
Repræsentantskabsmødet.
Dette punkt vil blive behandlet i et særskilt opslag her på siden.
Næste møde.
Næste møde bliver 12. januar 2022 kl. 16.00 – måske virtuelt igen.

Generalforsamling.
Henrik KH oplyste, at Ivan vil påtage sig opgaven som dirigent, hvis han bliver valgt.
På valg til bestyrelsen: Henrik Kingo Andersen, Jette Gandrup og Palle Rosendahl Larsen. Alle
modtager genvalg.
To suppleanter: Michael Bjerregård og Lene Parkø. Begge genopstiller.
Der kommer nærmere orientering om generalforsamling. Kan bl.a. ses på hjemmesiden.
Glædelig Jul og Godt Nytår
Venlig hilsen Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar

