Nyt fra bestyrelsen - møde 31. oktober 2013
I det forrige ”Nyt fra bestyrelsen” (bestyrelsesmødet den 11. september) fremgår
det, at den kommende generalforsamling er dateret til den 27. februar i 2014. Det
har imidlertid vist sig, at datoen ikke kan fastholdes, og det besluttes i stedet, at afvikle generalforsamlingen dagen før – nemlig onsdag den 26. februar, og mødestedet er som sædvanlig Høloftet på Naturskolen i Hudevad. Vi håber, folk får flyttet
krydset i deres kalender!
Ud over denne nok så vigtige sag blev også andre centrale emner debatteret. Den
nyligt nedsatte ”Tranegruppe” bestående af Kell Grønborg og Kirsten Lund er allerede i gang med at indsamle oplysninger om tranernes tilstedeværelse i vores område.
Blandt andet skal en melding om en mulig rasteplads undersøges nærmere. Under
samme dagsordenpunkt oplyste formanden, at Erik Ehmsen ønsker at stoppe som
IBA-ansvarlig for Brændegårdsøen, Nørresø og skovene deromkring. Udpegning af
en afløser drøftes.
På samme måde som sidste år gøres der igen forberedelse til et møde med Naturstyrelsen på kontoret i Sollerup. Afholdelsen af disse ”lokale dialogmøder” har baggrund i en aftale mellem DOF og miljøministeriet. I mødet, der endnu ikke er tidsfastsat, vil Henrik Kalcker og to medlemmer af vores naturpolitiske udvalg deltage.
I forbindelse med anlægget af den nye Elmelundskov i Odense Kommune er der initiativer i gang for at få oprettet et såkaldt skovbrugerråd. Børge L. Rasmussen udpeges som vores repræsentant. Ligeledes udpeges Kurt Due Johansen til en plads i
brugerrådet i Naturpark Lillebælt, der i øjeblikket - på initiativ af Friluftsrådet – søges etableret. Begrebet naturpark må ikke forveksles med de få, såkaldte nationalparker, som allerede eksisterer.
I det forestående repræsentantskabsmøde i DOF, som afvikles i Odense i weekenden den 16. - 17. i denne måned deltager formanden, Søren Bøgelund og Kell Grønborg. Et af de hotte punkter i mødets dagsorden, der drejer sig om et forslag til ændring af antallet/fordelingen af lokalkredsenes pladser i repræsentantskabet, blev
drøftet indgående.
Den planlagte julefrokost lørdag den 14. december har p.t. begrænset tilmelding.
Der vil på hjemmesiden blive opfordret til hurtig tilmelding.

Under eventuelt orienterede Niels Bomholt om et møde på Helnæs Made med deltagelse af blandt andre miljøministeren. Henrik Kingo kunne oplyse, at p.t. er 99 af
de 216 fynske atlas-kvadrater besat.
Næste møde afholdes tirsdag den 13. december

