Nyt fra bestyrelsen – møde 3. december 2013
Under opfølgning på beslutninger i forrige møde ligger det nu fast, at Gunnar
Jørgensen er ny IBA-ansvarlig for Brændegårdsø, Nørresø og skovene deromkring. På samme måde er der en aftale på plads med Henrik Mørup om, at
han på generalforsamlingen onsdag den 26. februar vil fortælle og vise billeder fra en spændende tur til Svalbard.
Det faste punkt på dagsordenen om sjældne og sårbare fugle var anledningen til oplysning om fundet af en død havørn ved Keldsnor. Søren Bøgelund
følger op på sagen, idet det naturligvis er vigtigt at få fastlagt dødsårsagen.
Som det er fremgået af flere orienteringer fra bestyrelsesmøder, så er det bestyrelsen magtpåliggende, at vores nye hjemmeside er dynamisk og aktuel,
og det er en opgave, som kræver aktiv deltagelse af lokalforeningens medlemmer. Hans Rytter, der er mand med godt lokalkendskab og ikke mindst et
stort netværk, er derfor blevet overtalt til at stå som ”indpisker”, så ingen kan
vide sig sikker på en venlig, men bestemt anmodning om et fagligt indlæg eller en god historie til webben.
Derudover har vi stadig de fagligt ansvarlige:
Michael Mosebo Jensen (Feltornitologisk stof)
Henrik Mørup-Petersen (Naturpolitiske emner)
Ivan Sejer Beck (Rapporter fra fynske fugleekskursioner og nyt fra bestyrelsen)
Kell Grønborg (Billedgalleri)
Henrik Kalckar Hansen (Nyt fra hovedforeningen)
Vores hårdtarbejdende naturpolitiske udvalg tiltrædes af Steen Lauritsen, der
i forvejen er med i tomandsgruppen vedrørende hjemmesidens administration.
DOF Fyn dagen lørdag den 23. november på Naturskolen for en kreds af
særligt aktive medlemmer (udvalgsmedlemmer, ringmærkere, redekoordinatorer, kommunekontakter m.v.) blev evalueret, og der var absolut tilfredshed
med dagens forløb. Eneste lille minus var, at tekniske problemer med en projektor forårsagede en halv times forsinkelse for staten af det første program-

punkt, men mange gav udtryk for, at det var helt fint med lidt ekstra tid til
snak.
Sommerhuset ved Gulstav Mose (Keldsnor Fuglestation) er for længst ”lukket
ned”. Det har igen været brugt af mange til overnatning, og for at huset fremover fortsat kan fungerer tilfredsstillende, vedtog bestyrelsen et regelsæt, der
nærmere beskriver praktiske forhold og regler for god husorden.
Der blev endvidere givet en fyldig orientering fra mødet i repræsentantskabet
i november måned, og under eventuelt blev det oplyst, at Naturfonden i øjeblikket arbejder med planer om opkøb af nye områder til en endnu større bestand af vildheste på Sydlangeland.
Næste møde afholdes tirsdag den 14. januar 2014.

