Nyt fra bestyrelsesmødet d. 16. juni 2022
KNF nyt! DOF Fyn kan tilbyde 125 kr. pr. dag til en fast ringmærker på fugle stationen i efteråret. Dette
svarer til overnatningsprisen hos Sørens Bird and Breakfast. Vi ser det som en stor opgradering med en fast
mand til ringmærkning i hele sæsonen, så vi håber at det falder på plads.
Det læserbrev som DOF Fyn har skrevet angående planerne om byggeri på nogle værdifulde enge ved
Bogense er ikke blevet bragt i Fyens Stiftstidende. Men sagen ligger stille pt. Så vi foretager os ikke mere
lige nu. Men der er opmærksomhed på sagen sammen med DN.
Et par mulige rovterner på Mågeørne er ikke undersøgt nærmere.
Der meldes om meget få sølvmågerunger rundt i landet
Boligbirdning ser stadig godt ud på Fyn med mange indtastninger og mange tilmeldte.
Dofbasen ser ok ud, men meget få ynglefugle indtastet. Niels giver udtryk for det er for besværligt at
indtaste ynglefuglene fordi det kræver en dobbeltindtastning.
DOF Fyn har 1167 medlemmer pt. og det er en forøgelse på 100 medlemmer hen over et års tid. Det er
mere end normal fremgang. Dette emne har også interesseret P4 Fyn, som har lavet en lille reportage.
Ørneklubben er blevet flyvefærdig i DOF Fyn regi, og der er etableret en styregruppe og der laves
forskellige ture for børnene.
Ø Undersøgelsen: Henrik Kalckar opsummerede fra hans deltagelse i Natud mødet omkring udgivelsen af
bogen. Bestyrelsen har udtrykt bekymring over det hidtidige budget, som ligger i omegnen af 200.000 kr.
for udgivelsen, og har foreslået en lidt mindre bogudgivelse, som til gengæld er suppleret af netbaserede
opslag.
Styregruppen ønsker at hele undersøgelsen skal udkomme i bogform, og så er vi oppe på ca. 500 sider og
deraf prisen. Men omfanget og hele opsætningen af bogen er stadig i en tidlig fase, og grundlaget for
budgettet er derfor så usikkert at Natud og Henrik besluttede at vente med ansøgningen til Fonden til
næste runde, som formentligt er til vinter. Men til den tid vil der blive ansøgt penge til at hele
undersøgelsen kan udkomme i bogform, og der vil blive lavet et timeregnskab som kan anskueliggøre for
fonden hvilket kæmpe arbejde af frivillige arbejdstimer, der ligger i projektet
DOF Fyns bestyrelse skal undersøge om de allerede fonds bevilgede midler til selve undersøgelsen kan
bruges til udgivelsen af en kommende bog.
Skarv regulering. Der blev orienteret om en Skarv regulerings problematik ved Nakkebølle. Der har været
dialog med Naturstyrelsen angående dette. Men det er en problematik vi gerne skal være på forkant af til
næste år.
DANMARKS FUGLE GENNEM 200 ÅR. Foredrag af Hans Meltofte bliver tirsdag d. 25. oktober på Dalum
Landbrugsskole. Så sæt allerede nu x i kalenderen.
Nyt møde efter sommerferien torsdag d. 11.8. kl. 16 i lokalet i Bellinge.
God sommer!

