Nyt fra bestyrelsen – møde den 13. marts 2013
Som indledning til mødet bød formanden Niels Bomholt velkommen til bestyrelsen. Niels afløser
som bekendt Kirsten Halkjær Lund, der ikke ønskede genvalg ved generalforsamlingen i februar
måned. Niels er et mangeårigt og kendt medlem af DOF Fyn med særdeles stor kompetence på
fugleområdet, og den nu pensionerede brugsuddeler overtager i øvrigt også kassererposten fra
Kirsten.
Forløbet af de to arrangementer på Ørnens Dag den 17. februar blev drøftet. Desværre var der
ikke ørn ved den isdækkede Brændegård Sø – og i øvrigt næsten heller ikke andre fugle – medens
de endnu flere interesserede, der mødte op på Stige Ø, fik en større oplevelse – også med ørn.
I lyset af bl.a. de store udgifter til den krævede skiltning - og til den lidt bureaukratiske sagsgang,
der er knyttet an til indhentning af myndighedsgodkendelser ved en ørnedag ved Brændegård,
tages det samlede arrangement nu op til en nærmere vurdering. Der afholdes et evalueringsmøde
med involverede parter den 20. marts.
Næste store event er Fuglenes Dag søndag den 26. maj – et arrangement, der afvikles i alle lokalkredse. Det besluttes at indkalde til et planlægningsmøde på Naturskolen den 18. marts.
Den nye hjemmeside, som gik i luften den 3. marts, fik rosende ord fra alle sider, men naturligvis
er der ting som kan ændres eller tilføjes. Med henblik på en drøftelse heraf besluttes det, at webmaster, Mogens Ribo Pedersen og hans medhjælper, Steen Lauritsen indkaldes til det næste bestyrelsesmøde. Der aftales også en opmærksomhed (gavekort) til Søren Harding, DOFVestsjælland for hans store indsats i udarbejdelsen af hjemmesiden.
Fra Lars Ulrich Rasmussen og Kim Skelmose, der ringmærker havørne- og kongeørneunger, forelå
en ansøgning om tilskud på 5000 kr. til indkøb af et hejseværk til brug ved klatring. De to ringmærkere arbejder i henhold til en aftale fra 2006 mellem DOF og ringmærkningsafdelingen på Statens
Naturhistoriske Museum, og de har i perioden 2007 – 2012 ringmærket i alt 26 havørneunger over
hele landet. Bestyrelsen finder, at det er et spændende projekt, men under hensyntagen til det
relative lave antal ringmærkninger i forhold til prisen for det ønskede materiel kan ansøgningen
ikke imødekommes. Det foreslås, at der alternativt søges om økonomisk bistand fra Projekt Ørn,
fonde, Zoologisk Museum m.v.
Opmuntret af velbesøgte og hyggelige cafeaftener på Naturskolen i det forgangne år, drøftes afholdelse lignende arrangementer i 2013. Det aftales, at en række personer forespørges, om de vil
medvirke i sådanne foreningsaktiviteter. På samme måde tages der kontakt til Klaus Malling Olsen
om et kursusforløb i foråret efter samme koncept som den undervisning, han gennemførte i efteråret.
Næste møde afholdes onsdag den 10. april
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