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Referat fra bestyrelsesmøde DOF Fyn den 14. december 2022 
I mødet deltog Henrik Kalckar Hansen, Palle Rosendahl Larsen, Jens 
Bækkelund, Niels Bomholt, Michael Mosebo Jensen og Jette Gandrup.  
 
Medlemsstatistik – velkomstbrev 
Palle orienterede om, at vi nu har 1154 medlemmer – heraf 5 nye på Fyn. Der er 
kommet 7 nye medlemmer til Ørnegruppen, som nu er på 38 medlemmer. I 
juniorgruppen er der 21 medlemmer. Der ligger 15 velkomstbreve, som er klar 
til at blive sendt. 
 
Boligbirding 
Der er p.t. 33 deltagere og der er 1152 indberetninger. Det giver fortsat en 1. 
plads til Fyn på landsplan.  
Indberetningsskemaet 2023 er oprettet og sikkert i skrivende stund taget i brug. 
Skemaet er ikke en integreret del af DOF Basen.  
Der er fortsat flot aktivitet på DOF Basen med mange indtastninger  
 
Webbens årshjul  
Årshjulet er blevet gennemgået og opgaverne fordelt i bestyrelsen. Vi skal gøre 
opmærksom på, at det er vigtigt at tjekke DOF Fyns hjemmeside, hvor man kan 
se, hvilke aktiviteter DOF Fyn planlægger, for eksempel Tur med Michael 
Mosebo den 29. januar 2023, Generalforsamling den 6. februar 2023, mm.  
 
Øerne omkring Fyn  
Henrik Kalckar Hansen har deltaget i et møde med Ø-gruppen. Man er i fuld 
gang med at skrive på projektet. Gruppen har sat en begrænsning på 350 sider i 
bogen, men der udkommer en noget længere webudgave.  
 
Godkendelse af ny aftale med kommunen vedr. leje af klublokaler på 

Rasmus Rask Skolen 
Henrik Kalckar Hansen har haft et møde med kommunen, og der er indgået en 
ny aftale. Vi skal betale halvdelen af 10 % af driftsudgifterne, som deles med 
øvrige brugere af lokalerne. 
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Ørnefodring 

Henrik Kalckar Hansen orienterede om, at han var blevet kontaktet om 
ørnefodring med trafikdræbt vildt i Svendborg. John Christensen har sendt en 
opfordring til DOF Fyn om at deltage. Henrik har svaret, at det ikke er et DOF 
Fyn projekt, men at han er velkommen til at opfordre folk til at deltage via 
vores medie. Der er enighed i bestyrelsen om at sende et brev, hvor det 
præciseres, at det ikke er et DOF-projekt.  
 
Generalforsamling.  

Vi skal gøre opmærksom på, at der er Generalforsamling den 6 februar 2023 kl. 
19. i DOF Fyns lokaler på Rasmus Rask Skolen, Brændekildevej i Bellinge. 
Efter Generalforsamlingen viser Bent Stougaard fotos af fynske fugle. Program 
kan ses på hjemmesiden under: DOF Fyn ture og møder.  
 

På bestyrelsens vegne Jette Gandrup 


