
Nyt fra bestyrelsen – møde 25. juni 2013 
 

Under opsamlingen fra forrige møde blev en række kommende arrangementer igen rundet. Det 

ligger fast, at DOF’s tidligere formand, Christian Hjort kommer til Naturskolen den 7. november 

med foredraget ”40 år i DOF”, og at der igen i år afholdes en såkaldt DOF Fyn-dag for særligt aktive 

medlemmer den 7. november, medens cafearrangementer med henholdsvis Erik Ehmsen og Niels 

Andersen endnu ikke er endeligt tidsfastsat. Endelig er der nu også aftale med Klaus Malling om en 

lille kursusrække først i 2013 efter samme koncept som i år – og med titlen ”Forårets fugle”. Det 

besluttes, at der ydes underskudsgaranti til sidstnævnte arrangement. 

 

I forbindelse med bestyrelsens løbende opfølgning på den nye hjemmeside drøftes spørgsmålet 

om rettigheder til at skrive direkte på webben, så webmasteren aflastes, og siden hele tiden 

udbygges – blandt andet med mere feltstof. 

 

Efter vedtagelsen i november måned af DOF’s strategiplan for perioden 2013 – 2016 har 

bestyrelsen hen over foråret gjort sig overvejelser over lokalafdelingens egne planer, og et oplæg 

til DOF Fyn’s fokuspunkter i strategiperioden vedtages med et par rettelser. 

 

Ringmærkergruppen fik bevilget 695,00 kr. til indkøb af hegnstråd til brug for indhegning af 

nettene ved Gulstav, så kvæget ikke ødelægger nettene. Ligeledes bevilgedes 14.980 kr. til 

dækning af lejen for sommerhuset til fuglestationen på Langeland 

 

Henrik Kingo, der sammen med Per Damsgård, er lokalkoordinator under Atlas III redegjorde for 

en række forhold i det store projekt, og sagen blev drøftet. 

 

Evaluering af Fuglenes Dag. Stor tak til de mange som brugte dagen på formidling og ”kapring” af 

nye medlemmer. Næste år vil vi forsøge med en mere målrettet mediestrategi, så det glade 

budskab om gratis fugleture kan komme ud til endnu flere. 

 

Også emnerne: ”Reetablering af fugleøerne i Føns Vang” og ”Jagt i Svendborgs skove” blev 

debatteret. 

 

Næste møde afholdes onsdag den 7. august. 

 

 

 

 


