
Odense 25.februar 2022. 

 

 

Bestyrelsesmøde i DOF Fyn  d. 22.02.2022. 

 

 

I mødet deltog Henrik KH, Michael Bjerregaard, Jens, Palle, Niels, Michael MJ og Jette. 

 

Konstituering: 

Formand: Henrik Kalckar Hansen, Kasserer: Niels Bomholt, Sekretær: Michael MJ. 

 

Der er udbredt enighed om, at generalforsamlingen blev afviklet meget tilfredsstillende. 

Fin indsats fra dirigenten og de deltagende. 

 

Sjældne og/ eller sårbare fugle. 

Henrik KH spurgte ind til om der var kommet resultat på Stor Hornugle, som blev indleveret for 2 

år siden. Niels rykker for resultat i DTU. 

 

Boligbirding, DOFBasen og medlemsstatistik, - Velkomstbrev. 

Palle orienterede om, at der pt. er 100 tilmeldte til Boligbirding på Fyn. Michael MJ spurgte ind til 

skemaet, som han havde problemer med at få til at virke. Jette havde også hørt om problemer fra 

bekendt vedr. indberetning. 

 

Palle kunne fortælle, at der var livlig aktivitet på DOFbasen. 

 

Der er pr. 1.februar 1174 medlemmer. Heraf 19 juniormedlemmer og Ørneklubben 16 medlemmer. 

Der er kommet 16 nye medlemmer i perioden december 2021 og januar 2022. 

 

Gennemgang af webbens årshjul. 

Der er godt styr på det og tilpas med indlæg, annoncering, mm. 

Det er meget flot, at forskellige fugleinteresserede skriver tirsdagsanalysen. 

 

Økonomi. 

Niels sikrede at regnskabet, som blev gennemgået og godkendt på generalforsamlingen, blev 

underskrevet af bestyrelsen. 

 

Ørneklubben på Fyn. 

Der har været afholdt et kursus formidlet af DOF centralt med  Jørn Dyrberg Larsen, Naturvejleder 

i Fugleværnsfonden. Børge Rasmussen og Mieke havde deltaget og var bl.a. med ved 

Brændegårdssøen i Vinterferien, hvor Mads Oddershede stod for et arrangement. 

Der havde været god tilslutning. 

Michael B. kontakter Børge og Henrik Kingo for at koordinere indsatsen. Freja Mørup-Petersen har 

desuden meldt sig klar til at lave ture. 

 

KNF – Keldsnor Fuglestation. 

Michael B. berettede om et godt ringmærkningsmøde hos Børge og Mieke. 

Fyn står for 3 ud af 7 områder med CES – mærkning. 

 

CES – Constant Effort Site – går ud på at ringmærkede stationære ynglefugle og deres afkom efter 

en standardiseret metode. 

Det overordnede mål er at få et mål for almindelige ynglefugles overlevelse og ungeproduktion. 

 



Michael B. orienterede om, at antallet af ynglefugle havde været faldende i både 2020 og 2021. Der 

var ikke umiddelbart en forklaring på evt. årsag. 

 

Michael B. orienterede om et godt samarbejde med universitetet og unge studerende. 

 

Der skal laves nye hegn i området ved KNF. Søren og Hans koordinerer med Naturstyrelsen. 

 

Michael B. gav udtryk for godt mod på en ny sæson på KNF. 

 

Dagsorden. 

Bestyrelsen har besluttet at sætte KNF / Ringmærkergruppen på som fast punkt. 

 

Venlig hilsen Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar 


