Årsberetning DOF-Bornholm 2008
I løbet af året holdt vi syv bestyrelsesmøder. Alle ni bestyrelsesmedlemmer har i årets løb ydet en
stor indsats og har vist et flot engagement for fuglesagen på Bornholm. Det skal I have stor tak for.
Bestyrelsen indledte årets arbejde med en tur i Ekkodalen, og efterfølgende nytårskur.
My Størup, der er vores kontakt i HB, deltog i et af årets bestyrelsesmøder. På mødet udvekslede vi
erfaringer og My fortalte om sit arbejde i HB.
DOF-Bornholm fik i januar besøg af DOF´s direktør Jan Eilsted. Jan havde næsten kun rosende ord
til lokalforeningens arbejde. Vi har en lokalforening, der meget aktivt deltager i hovedforeningens
store projekter. Vi blev opfordret til at bruge flere af lokalforeningens midler til gavn for
fuglesagen, det tror vi ikke bliver et stort problem. Endvidere aftalte vi, at arbejdet med nye
medlemmer og medlemspleje blev prioriteret højt. Dette har i årets løb sat sig spor i arbejdet med
nye medlemmer og medlemspleje.
Efter sidste års travlhed med Vand- og Naturplaner, har vi i 2008 fortsat arbejdet med pleje – og
naturplaner for Chr.Ø og Frederiksø. Derudover har vi lokalt arbejdet med en række emner med
naturpolitisk indhold og en række sager om naturbeskyttelse.
Vi har i årets løb diskuteret lokalforeningens presse- og informationsarbejde. Dette resulterede i, at
vi fik en pressemedarbejder og at vi fik vores egen hjemmeside i slutningen af året.
Jeg vil i den forbindelse sige stor tak til Steen E. Jensen, der på sin hjemmeside i mange år har
”huset” informationsmateriale og oplysninger om DOF-Bornholms aktiviteter.
I oktober deltog vi i et lokalt møde på Rønne Torv om det store gasledningsprojekt,NordStream, der
sandsynligskal ledes syd om øen og uden om Rønne Banke.
Derudover tog vi i løbet af året stilling til mange tilladelser og ansøgninger om byggerier,
miljøgodkendelser osv. Vi har i 2008 ikke gjort indsigelser til disse.
Hanne Tøttrup har valgt at stoppe som bestyrelsesmedlem. Hanne har siddet i bestyrelsen siden
1991 og har gennem alle årene sat sit store aftryk på arbejdet. Hanne fortsætter sit store engagement
med fuglene i uglegruppen og i caretakerprojektet. Tak Hanne for din store indsats gennem mange
år.
Oluf Lou stopper som DOF-Bornholms repræsentant i DOFs repræsentantskab. Oluf fortsætter i
bestyrelsesarbejdet.
Tak for indsatsen.

Medlemsstatus
DOF–Bornholm er i stadig medlemsudvikling,, men væksten er langt fra så stor som i resten af
landet. Tæller man et husstandsmedlemskab til to personer var der i slutningen af 2008 ca. 232
medlemmer, hvilket er 4 mere end sidste år.
Desværre er antallet af ungdomsmedlemmer stadig faldende. Jeg håber, at denne udvikling kan
vendes og at vi får øget tilgang af nye medlemmer de kommende år. Selvfølgelig kan der gemme
sig en del unge medlemmer i hustandsmedlemskaberne – det håber vi der gør.
I DOF-Bornholm satser vi på hurtig kontakt til nye medlemmer. Vi laver ture og arrangementer
specielt for nye medlemmer. Carsten og Mogens er tovholdere i medlemsplejen.
På landsplan har DOF haft en markant medlemsudvikling og har nu ca. 14.000 medlemmer.

Året i DOF
Oluf og jeg har deltaget i DOFs repræsentantskabsmøder i april og november.
DOF har på sine repræsentantskabsmøder arbejdet med strategi for foreningens arbejde 2009 -12.
Et udvalg nedsat HB, kaldet STRUDS, har koordineret arbejdet og i januar 2009 var formændene
samlet for at sætte fokus på lokalforeningernes fremtidige virke.
DOF valgte i 2008 at sætte fokus på landbruget og de problemer der er opstået med den ændrede
landbrugsstruktur der betyder færre gårde, større marker og flere dyreenheder pr. ejendom. Vi
mener denne udvikling i landbruget er til skade for fuglene i det åbne land.
Ikke mindst de mange miljøgodkendelser og VVM- redegørelser har gjort, at der i stigende grad er
behov for indsigt på området. DOFs formand og HB ønsker, at der sættes fokus på problemet og
opfordrer lokalforeningerne til at indsende flere indsigelser og kommentarer til
miljøgodkendelserne.
Brakophøret gjorde, at tusinder af ha.blev pløjet op og gav dyrelivet i det åbne land trange kår.
Brakophøret er med til at naturindholdet i det åbne landskab forringes i foruroligende grad. Vi
imødeser tiltag, der kan rette op på problemet. I 2008 blev ca. 1600 ha. brakarealer pløjet op - alene
her på øen. Det mener vi er en katastrofe for fuglene i det åbne land. Det vil gå ud over
artsdiversiteten i det åbne land. Siden braklægningerne begyndte i slut-firserne, har vi oplevet mere
plads til plante- og dyreliv på brakarealerne. Dette er nu ødelagt og det vil tage lang tid at rette op
på naturforholdene i det åbne land.

Naturpolitisk arbejde.
DOF-Bornholm anmeldte i 2008 en landmænd for overtrædelse af jagtloven i forbindelse med åbne
kragefælder udenfor den fastlagte reguleringstid. Desværre formåede vi ikke at fremlægge de
fornødne beviser i sagen, da landmanden benægtede forholdet. Sigtelsen blev frafaldet. Fremover
vil det i lignende sager være nødvendigt at dokumentere de åbne fælder med dato og foto.
I forbindelse med evt. salgsudbud for Aaker og Pedersker Plantager vil vi fra DOF-Bornholms side
foreslå, at et område syd for Ølene reservatet forbliver på regionskommunens hænder. Området har
meget store naturmæssige muligheder. En væsentlig del af arealet er ganske lavtliggende og vil
derfor naturligt efter fældning af nuværende især nåleskov kunne drives som enge med afgræsning.
Andre dele ligger lidt højere og vil på længere sigt kunne få overdrevskarakter.
Vi stillede forslag til Regionskommunes godkendelse af aktiviteterne på Østermarie Skydebane. Vi
indskærpede at antallet af skydedage på 200 m banen ikke blev forøget og afvikling af store stævner
blev henlagt til andre skydebaner. Vi vil i 2009 sætte forsøge at kortlægge hvad der sker i Ølene
reservatet, når der er skydning.
Vi har bidraget med kommentarer i forbindelse med KVLs ( KU-Life) ”Visionsskitse for udvikling
af Øvre Øle Å kompleks” og for naturnær skovdrift i Bodilsker og Poulsker plantager. Plantagerne
har i de senere år undergået en stor forvandling. Store ensartede nåletræsplantninger er drevet af og
giver muligheder for et nyt naturindhold. Vi har støttet disse tiltag til forbedring af naturen i
plantagerne. Vi synes, der er mange gode visioner , der vil være med til at forbedre naturindholdet i
plantagerne. Caretakergruppen har et godt samarbejde med Lars Wilhjelm, der har inddraget os i
samarbejdet om skovudviklingen.
I 2008 blev den nye råstofplan for Bornholm vedtaget, DOF –Bornholm udtalte i den forbindelse at
vi ønskede at Vangpieren blev fjernet for at genetablere den nationalt set unikke kyststrækning.

DOF – Bornholm ønsker ikke, at der sker en udskibning af råstoffer fra andre steder end fra de
egentlige trafikhavne.
Den nordlige stejlkyst fra Hammerens klippesider og ned til Jons Kapel området er af enestående
national betydning og har udviklet sig til en yngleplads af national interesse.
Vi har især henvist til arter som Vandrefalk, Alk og Baltisk sildemåge, som har ynglepladser på
strækningen.
Kyststrækningen udgør et væsentligt indslag i et stort sammenhængende natur- og kulturområde.
Stejlkysten er enestående og bør af hensyn til naturoplevelsen i fremtiden sikres at fremstå i "ren"
udgave, uden den stærkt visuelt forstyrrende pier.
Arbejdet med plejeplanen for Chr.Ø , der er NATURA2000 område, blev sat i gang i 2008 og tre af
bestyrelsens medlemmer var i foråret på besigtigelses tur på øerne. Kåre er tovholder og
koordinator af indsatsen fra DOF Bornholm. Der har været stor interesse for planen, der er
udarbejdet af Amphi-Consult i samarbejde med forvaltningen. Vi har afgivet høringssvar i
samarbejde med DN og Chr. Ø feltstation. Arbejdet med planen afsluttes i 2009.
Ertholmene - (Christiansø, Frederiksø og omliggende øer og skær) - i daglig tale Christiansø, er en
"perle" i DOF-Bornholms "baghave".
Christiansø har en helt særlig status, naturmæssigt, men også i det administrative Danmark. Det er
Forsvarsministeriet, der bestemmer alt på Chr.Ø, og den af Forsvarsministeriet ansatte forvalter
bestemmer alt, næsten. For fredningsbestemmelser og EU's naturdirektiver gælder heldigvis også
for Chr.Ø.
DOF-Bornholm har aldrig tidligere været inddraget i overvejelser omkring naturplejen af Chr.Ø
Det er vi blevet nu, - og bestyrelsen har prioriteret at bruge en del kræfter på det. Vi er ikke
en "myndighed" - som Forsvarsministeriet, Kulturarvsstyrelse, By- og Landskabsstyrelse, Skov- og
Naturstyrelse, Miljøstyrelse m.fl, som automatisk bliver inddraget - vi er en interesseorganisation,
som "man" kan vælge at inddrage eller ej. Vi ER blevet inddraget, oven i købet godt og
grundigt. Og det er vi glade og taknemmelige for, og det er sket i et eksemplarisk samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening på Bornholm og Feltstationen på Christiansø.
Chr.Ø's mosaik af natur, hvor selv bittesmå biotoper er af afgørende betydning for flora og fauna,
har vi argumenteret for at bevare, og det er - tror vi - lykkedes at opnå en god forståelse for
rigtigheden af det synspunkt.
Der ER åbenlyse modsætningsforhold mellem kulturarven - fæstningsværkerne - og naturen,
floraen og faunaen på øen. Fæstningsmurene nedbrydes af naturens gang, trærødder ødelægger
murene, og ederfuglene elsker fx at lægge deres reder tæt på murene, når der er beskyttende
vegetation.
Vi er i DOF ikke blinde for kulturarven, men naturen er desværre for tit taberen, når der er
modstridende hensyn. Men det ser faktisk ud til, at vi kan få de modstridende hensyn på Chr.Ø til
at mødes på en rimelig måde.
Vi har endnu kun set udkast til plejeplanen (aktuelt 105 tætskrevne sider plus en del bilag, som
endnu ikke er kommet), men alle tilkendegivelser fra interessenterne tyder på, at vi ender med at
kunne bakke om om planen. Så konklusionen i dag: Det går godt!
I løbet af året blev planerne om ”Den Svævende Sti” udarbejdet. Vi deltog i informationsdagen og
den samlede bestyrelse besigtigede området i januar dette år.
Vi mener, det er et voldsomt indgreb i naturen, at opføre et så dominerende bygningsværk ude på
selve kysten. Med projektet ødelægger man den natur, man vil fremme adgangen til. Ønsket om at
give bedre passage for cyklister var rigeligt tilgodeset ved tidligere broprojekt, som mere diskret

føjede sig ind i landskabet.
Vi mener der er flere andre løsninger, som kan fremme tilgængeligheden.
Udsigten fra Gines Minde/Teglkås til den enestående kyststrækning mod Jons Kapel og Hammeren
vil blive ganske domineret af konstruktionen, ligesom oplevelsen af kysten fra havsiden vil blive
stærkt forstyrret.
Kysten er i sig selv efter danske forhold ganske enestående og har ikke brug for yderligere
iscenesættelse.
Da der er andre mulige stiføringer, der kan afhjælpe det trafikale problem, vil det være en
unødvendig høj pris for den lokale natur at skulle betale.
Vi ser med bekymring på, at man foreslår et så stort byggeri i selve kystzonen. Et byggeri der vil
være et forstyrrende element på denne nationalt set enestående kyststrækning. Vi tror ikke projektet
har den store betydning for fuglene.

Brugerråd og lign,

Det Grønne Råd. Arbejdet i det Det Grønne Råd er desværre ikke kommet i gang. – DOFBornholm vil gerne være med til at arrangere temadage hvor emnerne kunne være
beskyttelseskrævende områder, mulighed for naturovervågning f.eks. fugletårn ved
Vallensgårdsmosen eller behovet for oprettelse af nye fuglevenlige områder i det åbne land f.eks i
Myregårdsmyren.
Kurt Pedersen har repræsenteret DOF i den lokale afdeling af Friluftsrådet. Det er vigtigt, at vi
som naturforening har sæde her og kan tale naturens sag i sagsbehandlingen. Tak for din indsats.
DOF-Bornholm og SNS-Bornholm
I januar diskuterede vi fodring af overvintrende traner i Ølene med SNS.
DOF-Bornholm ønskede ikke at medvirke til vinterfodring, idet vi ikke anser bestanden af traner
som truet. Derudover ønsker vi ikke, at man på denne måde manipulerer med tranernes
overvintringsstrategier.
På det årlige møde med SNS-Bornholm i februar, talte vi om samarbejde og formidling.
Derudover diskuterede vi forvaltning af Trane, Vandrefalk og Rød Glente. Vi besluttede at holde
hinanden informeret vedr. observationer af ynglende Rød Glente og Vandrefalk.
SNS orienterede om opstilling af webkameraer i naturen. F.eks. er der nu opstillet et sådant i Ølene.
SNS havde planer om et web-kamera ved vandrefalkereden i 2008. Dette blev ikke etableret.
På mødet fremlagde og diskuterede vi DOF-Bornholms forslag til indhold i Vand- og
Naturplanerne. Planerne forventes at blive færdiggjort i 2010.
SNS-Bornholm orienterede om et Agerhønseprojekt på Nordbornholm, man ønskede et samarbejde
om optælling af fugle på lokaliteten. Vi vil gerne samarbejde med SNS_Bornholm om dette projekt
om agerlandets fugle, specielt med henblik på agerhønsene, der er truet i det åbne landbrugsland.
DOF-Bornholm ønsker et fugletårn ved Kærgård og Vallensgård moser. SNS ejer et ganske stort
lod af Kærgårdsmosen ud for Kærgård, så det er ikke kun Vallensgårds mose, man vil skue ud over
fra et evt. fugletårn v. Kærgård. SNS-Bornholm ønsker ikke et tårn i området, men foreslog i stedet
for et nyt tårn i Udkæret med DOF-Bornholm som partner.
Vi havde et fint samarbejde med SNS vedr. ”Skovens Dag” i maj måned. Sune var tovholder for
aktiviterne, der tiltrak mange gæster.
I maj/juni diskuterede vi afspærring af vandrefalkenes yngleplads og information om falkene med
SNS-Bornholm. SNS-Bornholm ønskede ikke at etablere nogen form for afspærring ved

ynglepladsen. Så der var mange krydsede fingre, da nogle lystfiskere valgte en fiskeplads
umiddelbart under reden. Heldigvis gik det godt denne gang.
I juli gik vi sammen med SNS-Bornholm og fremviste de ynglende Vandrefalke med unger på
Nordbornholm fra søsiden. Som sidst, blev det en stor succes.

Formidling
Pressemedarbejder
DOF-Bornholm fik i 2008 en pressemedarbejder til at skrive om stort og småt til dagspressen. I
løbet har året har I kunnet læse Eilif Bendtsens bidrag. Det har den store fordel, at fuglestoffet for
det første er fagligt i orden og viser at DOF-Bornholm er en aktiv forening med mange
medlemsaktiviteter. Tak for indsatsen Eilif.

www.DOF-Bornholm.dk
DOF-Bornholms bestyrelse har i 2008 arbejdet på, at få de foreningsbaserede aktiviteter på eget
domæne. Siden kom flot fra start ved årsskiftet 2008/9.
Thomas Christensen, du skal have stor tak for din flotte indsats i forbindelse med design og opstart
af DOF-Bornholms nye hjemmeside.
Jeg synes det er blevet en flot side, som giver et rigtig godt billede af lokalforeningens aktiviteter.
Den nye DOF-Bornholm hjemmeside vil helt sikkert blive et stort aktiv for DOF-Bornholm.
Nu håber jeg, at medlemmerne vil bruge siden og bidrage med nyheder, billeder, oa. - således at vi
får en levende side.

Gaddisijn
Gaddisijn udkom med 3 flotte og indbydende blade i 2008. Bladene fik i 2007 et kvalitetsløft i form
af bedre tryk og farvebilleder. Lis har som redaktør formået at fastholde det flotte lay-out.
Medlemmerne har bidraget med spændende fuglestof.
Redaktøren har på en indbydende måde formidlet lokalforeningens aktiviteter, oplevelser og
fuglenyheder af til gavn for lokalforeningens medlemmer. Jeg vil på dette sted opfordre alle til at
bidrage med artikler, billeder, notitser, stort og småt om vores fælles interesse – fuglene.
Tak Lis for dit flotte arbejde med Gaddisijn. Eilif har hjulpet med korrektur og gode ideer.

Årsrapport
Årsrapporten for 2007 er i skrivende stund ikke udkommet, men jeg ved at rapportgruppens
medlemmer knokler med at få skrevet det sidste. Herfra skal der lyde en stor tak til Carsten, som er
tovholder på rapporten og selv skriver den største del. Vi glæder os til at se årsrapporten for 2007.

Medlemsaktiviteter
Ture og møder

I årets løb er der blevet afholdt ni småture på Bornholm til lokaliteter jævnt fordelt over hele øen.
To temature derudover havde overskrifterne ”Se naturen i fugleperspektiv” og ”Er skovrejsning en
fordel for fuglene?”
To ”storture” med overnatninger gik til henholdsvis Vattenriket og Christiansø.
Der har desuden været arrangeret offentlige ture på ”Ørnens Dag” og ”Fuglenes Dag”.
I 2008 har der været arrangeret to medlemsaftener, ”Mine fugle – dine fugle”, på Bornholms
Centralbibliotek med et fremmøde på 20-25 medlemmer pr. aften.

Punkttællinger
Der er talt 17 ynglefugleruter og 12 vinterfugleruter. Det er ganske godt, men vi kan stadig bruge
flere tællere.
Punkttællinger leverer data om de almindelige fugle, som vi ellers har svært ved at få talmæssigt
styr på, da vi normalt ikke noterer iagttagelser af dem ned: Eks. solsort, sanglærke, gulspurv,
løvsanger, musvit, råge osv. Disse tællinger foretages på statistisk grundlag og kan bruges til at
vurdere ændringer i levevilkår, eks. på grund af klimaændringer, ændret drift i landbrugslandskabet
m.m. Resultaterne er af en sådan karakter, at de bruges af miljømyndigheder som indikatorer for
ændringer i naturen.
Jens Christensen hjælper gerne nye punkttællere i gang med en 10 – eller 20 punkt tælling af
ynglefugle eller vinterfugle.

Caretaker
Den 1.august 2008 iværksatte DOF et nyt 5-årigt projektforløb for Caretaker – og DATSY projektet
i tidsrummet 1/8 2008 – 1/8 2013.
Lokalt har vi i DOF-Bornholm arbejdet med den nye model i de sidste par år.
Caretakere har sammen med DATSY koordinator for Perleugle Hanne Tøttrup samarbejdet om
overvågning af Perleugle og opsætning af perleuglekasser i vores IBA.
På Bornholm har vi gennem praktisk samarbejde vist vejen for de næste 5 år i det integrerede
projekt.
Caretakerne fortsatte det flotte arbejde med naturovervågning i IBA – Almindingen. Derudover
lykkedes det at få en caretakergruppe på IBA-Rønne Banke. Desværre lykkedes det ikke at etablere
en gruppe på Ertholmene i 2008, men jeg forventer at det sker i starten af 2009.. Heldigvis er der et
godt samarbejde med Peter Lyngs på Chr.Ø feltstation, der varetager den vigtige fugleovervågning
på Ertholmene.
Derudover er caretakerne involveret i naturprojekterne i Poulsker og Bodilsker plantager
Jeg håber, at de aktive caretakere fortsat kan holde gejsten oppe og fortsætte det flotte
overvågningsarbejde til gavn for fuglene.

DOF- Basen
Vi er i øjeblikket 92 observatører tilknyttet DOFbasen fra Bornholm. I 2008 blev der indtastet
næsten 50.000 observationen her fra øen på 342 forskellige lokaliteter! Det gør Bornholm til den
kommune med tredje flest iagttagelser - og mere end 10.000 flere end nr. 4! Desværre havde basen
to store nedbrud i 2008, som førte til rigtig mange frustrationer for vores mange aktive bidragydere.
Det kom også til at påvirke arbejdet med årsrapporten drastisk, da det skete, netop som der skulle
hentes de nødvendige data. Fra flere sider - lokalkoordinatorens inklusive - er der udtrykt
forundring over, at der så relativt hyppigt lægges nye versioner ud af indtastnings-modulet. Det er
ikke altid lige let at være almindelig bruger, når der hele tiden skal tages stilling til nye
programparametre og når den velkendte version ikke længere fungerer.

Carsten er DOF-basekoordinator og tilbyder gerne sin assistance, hvis man vil have hjælp til DOFbasen.
ESB startede sine første indtastninger i januar 2008 og havde ved årets slutning indtastet ca. 25000
obs, hvilket er halvdelen af årstotalen for Bornholm.
Jeg vil opfordre alle der endnu ikke er på DOF-basen til at komme i gang.

Uglegruppen
Gruppen har igen i år ydet en stor indsats under Hannes Tøttrups engagerede ledelse.
Slørugle
I 2008 er der sat nye kasser op på 15 gårde, fortrinsvis i løsdriftsstalde. Der er kendskab til tre sikre
ynglepar, alle i opsatte redekasser. 13 unger er blevet ringmærkede. I to af kuldene var der 5 unger
og i det sidste 4 unger.
Perleugle
Der er nu i Pedersker Plantage, Aaker Plantage og Rø Plantage sat 11 perleuglekasser op af model
”udhulet træstamme”, som bliver benyttet i Schleswig-Holstein. Yderligere 10 kasser af mere
ordinær type er sat op i Lindesbjerg Skovpart af Torben Kure i samarbejde med uglegruppen.
Fra aktivitetspuljen i DOF har DOF-Bornholm fået bevilliget 10.000 kr. til anskaffelse af et
hulkamera. De forskellige dele til et sådant kamera er nu købt og kameraet med infrarødt lys kan,
anbragt på en lang stang, stikkes ind i de opsatte kasser for at konstatere, om disse er beboede.
Det bliver spændende at følge udviklingen de kommende år. Tak til hele gruppen for den flotte
indsats til gavn for nattens jægere.

Vandfugletællinger
Vandfugletællingernefandt igen i år sted den tredie weekend i januar. Det er en meget lang tradition
som er enestående for Bornholm, den begyndte dengang DOF Bornholm kun var et feldtudvalg.
For at en tradition kan fortsætte, kræver det også fornyelse. Langt de fleste optællere taster nu selv
deres observationer ind i DOFbasen. I 2009 tager vi vores nye hjemmeide i brug for at organisere
optællerne og deres ruter og det er meningen at Carsten og Mogens vil komme med en foreløbig
vurdering af resultatet, så snart de sidste observationer er hjemme. Det vil blive publiceret på
hjemmesiden, en dybere analyse kommer i næste nummer af Gaddisinj.
Det er vores ønske, at så mange som muligt er aktive i tællingerne, der er i år 44 tilmeldte, foruden
dem som går med som gæster på en rute.

Vandrefalkeovervågning
Efter sidste års udeblivelse af ynglesucces hos vandrefalkene, lykkedes det i år det nye par at få to
unger på vingerne. Efterfølgende blev det opklaret, at den amourøse forbindelse var af international
karakter. Hunnen stammede fra et tysk opdrætsprojekt og hannen fra et tilsvarende projekt i
Sverige. Fuglene blev i området med afstikkere til andre dele af øen. Nu håber vi på at den spæde
bestand har bidt sig fast og at der er grundlag for flere succesfulde ynglepar fremover – gerne med
tilflyttere.
Hele processen fra etablering af redeplads til udflyvning af ungerne blev igen i år overvåget af en
lang række aktive fuglefolk. Fuglenes yngleproces blev dokumenteret både i notater og billeder.
Kåre var igen formidler til samarbejspartnere.
Jeg synes, vi har en meget velfungerende lokalafdeling med mange og spændende aktiviteter. Det
kan kun lade sig gøre, fordi rigtig mange medlemmer involverer sig i arbejdsgrupper og
organisationsarbejde. Jeg vil til slut takke jer for jeres store engagement i fuglesagen, uden jeres

store arbejde havde vi ikke haft en så velfungerende og aktiv forening. TAK til alle der bidrager og
støtter til gavn for foreningen og fuglelivet.
Endnu engang tak til bestyrelsen for det store engagement og gode samarbejde til fordel for
Bornholms vilde fugle. Tak til alle jer, der gjorde en indsats i foreningen i 2008.
På bestyrelsens vegne
Per C. Pedersen
www.DOF-Bornholm.dk

bornholm@dof.dk

