
Odense 14.januar 2022.  
  
  

Virtuelt bestyrelsesmøde i DOF Fyn 12. januar 2022.  
  
I mødet deltog Lene Parkø, Henrik Kalckar Hansen, Henrik Kingo, Palle Rosendahl Larsen, Jens 
Bækkelund, Niel Bomholt Jensens, Michael Mosebo Jensen, Jette Gandrup.  
  
Sjældne og/ eller sårbare fugle.  
Jens oplyste, at han havde fået indleveret en død Duehøg, som ikke kan komme til undersøgelse 
grundet fugleinfluenza. Den opbevares indtil videre i en fryser.  
  
Henrik KH oplyste, at der var fundet en i land skyllet Vandrefalk ved Midskov. Er sendt til 
Fødevarestyrelsen til undersøgelse.   
  
Boligbirding, DofBase og medlemsstatistik, - velkomstbrev.  
Palle oplyste, at der pt. er 1163 medlemmer tilbage imod 1198 i december. Formentlig hænger en del 
af de 35 udmeldelser sammen med forhøjelsen af kontingentet, som blev vedtaget på seneste rep.  
møde. Beslutningen var ret omdiskuteret og tager udgangspunkt i at DOF i fremtiden kun har en 
type medlemskab – den dyreste.  
Der er pt. 98 deltagere i Boligbirding. Meget fin aktivitet fra medlemmerne. Udtalt af Lasse Brahe 
(landskoordinator) ”der er Fyn, og så er der resten af landet”  
  
Gennemgang af webens årshjul.  
Første kvartal blev gennemgået og opgaverne blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne.  
  
Økonomi.  
Niels oplyste at DOF Fyn har modtaget 15.000 kr. fra Naturstyrelsen for rapport, som er en del af de 
data, som er kommet ind i forbindelse med Ø-undersøgelsen.  
Henrik KH undersøger, om det er muligt, at Per Rasmussens fine rapport om fugletælling i Tarup – 
Davinde kan lægges op på DFW. I øvrigt også en indtægt for DOF Fyn 5000.- kr.  
  
Øerne omkring Fyn.  
Lene oplyste, at der er sendt nyhedsbrev og julehilsen ud til alle fugleoptællerne. Der har været 
meget positiv respons fra flere af optællerne, samt en henvendelse fra Århus Universitet, som er 
interesseret i optællingsdata.  
  
Lene tager spørgsmål med tilbage til gruppen om, hvordan man sikrer sig at få det rigtige yngletal på 
fx måger og terner, der jo er kendt for at flytte til nye destinationer fra år til år og i øvrigt også 
yngler på indlandslokaliteter som f.eks. Tarup-Davinde.  
  
DOF Fyns 50 -års fødselsdag.  
Henrik KH har spurgt forskellige lokalafdelinger om, hvordan de fejrer fødselsdagen. Det 
var forskelligt, men bl.a. ture og jubilæumsskrift blev nævnt.  
  
Bestyrelsen har drøftet forskellige muligheder for fejring. Besluttede at arrangere en udvidet 
belønningstur 21 maj 2022. Hvor vi inviterer alle DOF Fyns medlemmer på bustur til Sydvest 
Jylland. Men vi håber ikke alle kommer.  
Der kommer mere om turen på hjemmesiden.  



  
Generalforsamling 9. februar 2022 kl 19.  
Generalforsamlingen afholdes i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen i Bellinge.  
  
Efter generalforsamlingen afsluttes aftenen med, at Niels viser billeder fra Island.  
  
Læs i øvrigt mere om generalforsamlingen på hjemmesiden.  
  
Venlig hilsen   
Jette Gandrup  
Michael Mosebo  
Henrik Kalckar  


