Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn d.25.6. 2018
Til stede: Henrik Kalckar Hansen, Ella Mikkelsen, Kell Grønborg, Jens
Bækkelund, Niels Bomholt, Steen Lauritsen, Claus Dalskov, Esben Eriksen og
Michael Mosebo Jensen
Referat. Michael og Henrik
1. Sjældne og sårbare fugle på Fyn
Niels beretede om et flmhold og endda badning ved Havørnerede v.
Nakkebølle. Filmfolkene havde ikke set skiltet? Men der er siden kommet en
skriftlig undskyldning fra dem.
2. Nyt tl hjemmesiden og ny hjemmeside
Esben og Steen redegjorde for mødet afoldt d. 7. juni, hvor den nye
redaktonsgruppe med Søren Gjaldbæk, eer Rasmussen, Mogens Ribo, Hans
Ryter og Erhardt Ecklon og fra bestyrelsen Esben og Steen, har skitseret de
overordnede linjer fremad. Gruppen afventer udspil fra Jens Søgård, som er
DOF’s konsulent lokalafdelinger kan benyte sig af. Når man vælger DOF
modellen.
Den primære opgave for den nye side skal være nyhedsformidling, herunder
billeder, der fortæller en historie, men selve billedgalleriet udgår. Der skal
være link tl obs. på Dofasen. Siden skal desuden indeholde diverse
dokumenter og artkler, som bliver produceret i DOF Fyn. Budgetet på kr.
7000,- ser ud tl at holde.
De tlstedeværende gav tlladelse tl at deres personfølsomme oplysninger
må bruges på hjemmesiden.
3. DOF Fyn ekskursionen (belønningsturen) tl SV-Jylland d. 9. september.
Ordlyden i den foreløbige invitaton blev aftalt
4. Op-pløjning af mågekolonien på Siø.
Den udsendte redegørelse fra Henrik Mørup blev taget tl efterretning. Der
var generel opbakning tl de konstruktve forsøg på at fnde en permanent
løsning tl glæde for fuglene på lang sigt. Der var tl gengæld forundring de

meget høje ynglefugle tal som DN har givet pressen. Henrik Kalckar
redegjorde for kommunikatonen med DN, som helt åbent valgte en anden
strategi i sagen.
5. Råger ved SDU
I forbindelse med udbygning af SDU er der planlagt fældning af træer, som
bl.a. rummer rågereder. Det er dog en problematk vi ikke kan gøre noget ved,
når bare ikke træerne ikke fældes, mens rederne er i brug. Altså ikke senere
end 31. december.
6. Miljøets Folkemøde d. 4.8. på Stge
Vi synes at projektet er spændende, og vi vil forsøge at sørge for at DOF Fyn
deltager.
7. Digesvalereder bortgraves ved byggepladsen ved nyt OUH
Henrik meddelte, at Vildtkonsulent Lars Erlandsen Bruun reagerede meget
hurtgt på vores henvendelse og fk bortgravningen stoppet
8. Velkomstbrev.
DOF har tlbudt at hjælpe med udsendelsen af velkomstbrevet. Det vil vi
naturligvis gerne tage imod.
9. Næste møde
13.8. kl. 19.
10. Evt.
Niels meddelte, at Føns Vang er blevet jagtredet.
Niels opfordrede tl at indsende kørselsfordringer for det første halvår af 2018
og rundsendte samtdig en status: Beholdning er på 116.000,- i Danske Bank.
Der står 160.000, - i Merkur.

