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Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn den 20. september 2022 
Mødet blev afholdt i DOF Fyns lokale på Rasmus Rask-skolen. 
Til stede: Niels Bomholt Jensen, Palle Rosendahl Larsen, Jens Bækkelund, 
Henrik Kalckar Hansen, Michael Mosebo Jensen (referent). 
 
Boligbirding, DOF Basen, medlemsstatistik og Velkomstbrevet  
Palle meldte om 32 deltagere i boligbirding i efteråret. Vi har en førsteplads 
med hensyn til antal deltagere og indtastninger – men ikke med hensyn til 
artsdiversitet. Her er Nordsjællændere foran. 
Der er nu 1161 medlemmer på Fyn. 13 velkomstbreve er udsendt siden juni. 
 
Gennemgang af webbens årshjul med henblik på artikler 
Nedenstående opslag sendes til redaktionen 

• Status på boligbirding ved Palle Rosendahl Rasmussen. 

• Rapporter fra ungdomsarbejdet i Ørneklubbens regi fra Børge Langkilde 
Rasmussen og Michael Bjerregaard. 

 
Øerne omkring Fyn – status på økonomi 
Niels meldte, at DOF’s Videnskabeligt Udvalg har bevilget kr. 15.000 til 
projektet, hvilket er en fordobling af tilskuddet!! 
Der er tilsagn om kr. 50.000 fra 15. junifonden jævnfør tidligere bevilling. 
Henrik Kalckar Hansen går i gang med yderligere fondsansøgninger til 
bogudgivelsen i løbet af efteråret. Den samlede udgivelsesudgift vil ligge på 
cirka 200.000 kr. 
Der er brugt 4000 timer alene til optællingerne. 
 
Ungdomsarbejdet 
Vi er i bestyrelsen er meget glade for at opleve det store engagement, som vores 
folk i Ørneklubben lægger i opgaven.  
Der er afholdt flere arrangementer for små nye ornitologer!! 
Men der foregår også fremragende formidling mere tilfældigt i felten. Dette er 
fra vores Facebookside den 13. september. Tak til de gode fuglefolk og tak for 
opslaget!! 
”Har i formiddag været ved Brændegård sø efter at flere havde anbefalet mig 
stedet for at se Havørne. Havde mine to småpiger (børnebørn på 10 og8 år) 
med på deres første fugletur. Hvilken oplevelse både for dem og mig. Havørne, 
Fiskeørnen, Sølvhejrer mm. Pigerne var vildt begejstrerede, og den store sagde 
på et tidspunkt, at det var så hyggeligt, fordi flere af disse fremmede snakkede 
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med hende og viste nogle af deres billeder. Mange tak til jer fremmede for 
denne oplevelse. Pigerne spurgte mig på hjemturen, om jeg ikke nok ville tage 
dem med til Brændegård sø igen om meget snart. Et par mere af den slags 
særdeles positive oplevelser, og jeg tror, at der er født et par nye ivrige 
fuglekiggere. Tak for det ” 
 
DOF’s holdning til vindmøller og solceller 
DOF har med et notat fra Hans Meltofte medlem af DOF’s naturpolitiske 
udvalg startet en diskussion omkring prioriteringen af solcelleparker og 
vindmøller i forhold til fugleinteresser. Dette emne er som bekendt mere aktuelt 
end nogensinde netop nu. Skrivelsen er taget til efterretning og bliver udsendt 
til kommune-repræsentanter. Det er godt at have fælles fodslag om dette emne, 
og diskussionen vil sikkert fortsætte på næste repræsentantskabsmøde i 
november på Fyn. Vi bemærker særligt, at notatet ikke bakker op om 
vindmølleparker i fuglebeskyttelsesområder! 
 
Fugletårn ved Broby Enge - en opfølgning 
Fugletårnet bliver tilsyneladende repareret, ikke erstattet. Så foreløbig slut med 
drømme om en mere fuglekiggervenlig placering. 
 
Ture og møder  
Planlægning af blandt andet Hans Meltoftes foredragsaften på Dalum 
Landbrugsskole den 25. oktober: Fuglene i Danmark i 200 år. 
Det kan virkelig anbefales!!!!! 
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