Nyt fra bestyrelsen – møde 14. januar 2014
Som et led i forberedelsen af den kommende generalforsamling orienterede
kassereren Niels Bomholt om den foreløbige status i årsregnskabet. Oplæg til
budgetforslag vil blive forelagt i februarmødet.
Brætsejlads – og herunder især kite-surfing – har tidligere været til drøftelse i
bestyrelse forbindelse med de åbenlyse problemer, der - set i sammenhæng
med kystfugle – er ved udøvelsen af denne sport. Nu har Naturpolitisk udvalg
igen arbejdet med sagen, og der var ivrig debat om et både sagligt og meget
velformuleret oplæg fremsendt til bestyrelsen.
Papiret, der er udformet af Niels Andersen, redegør for lovgrundlaget, forstyrrelsesfaktorer, Natura 2000-områder og den såkaldte zonering, hvor hav- og
kystområder opdeles i forskellige zoner (beskyttelseszone, stillezone, friluftszone og facilitetszone). Det er udvalgets holdning, at konflikten mellem kitesurfing og beskyttelsen af de lave kystområders fugle ikke kan håndteres af
en lokalforening, men skal løftes op på hovedforeningsniveau, og at DOF skal
opfordres til at indlede et samarbejde med Naturstyrelsen, Dansk Sejlunion
og Friluftsrådet med henblik på tilpasning af lovgivning til EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv og efterfølgende zoneopdeling af havområderne. - Bestyrelsen
bakker op bag notatet, og sagen vil blive videresendt til hovedforeningen
DOF har besluttet, at der i 2014 skal afholdes et ”lokalforeningssymposium”,
hvor der skal sættes fokus på det frivillige arbejde, der jo er det bærende
element i foreningsarbejdet. Sagen drøftes kort, og der afventes et konkret
udspil fra hovedbestyrelsen.
I forbindelse med påbegyndelse af en ny fireårig kommunalperiode fra dette
års begyndelse drøftedes formalia omkring kommunerepræsentanterne i
kommunernes grønne råd. Der er ikke faste regler om formelle nye indstillinger til kommunen ved en ny periodes begyndelse, så fra bestyrelsens side er
der enighed om, at en kommunerepræsentant ”automatisk” fortsætter sit arbejde i et grønt råd, hvis ikke den pågældende beder om afløsning – eller
hvis DOF Fyn’s bestyrelse ikke måtte finde behov for en anden repræsentant.

Proceduren omkring om annoncering og tilmelding til ture/ekskursioner blev
også rundet. Det indskærpes, at der ved tilmelding altid skal oplyses et mobilnummer, således at der ved en eventuel aflysning kan gives meddelelse
herom til deltagerne.
Under eventuelt orienterede Jens om inddæmningen på Gyldensten Strand,
og Henrik Kingo kunne fortælle, at 140 af de 216 fynske Atlas-kvadrater nu er
besat. Det er en pæn dækning, men den kan blive bedre, hvis flere af de – i
flere tilfælde garvede - lokale fuglefolk ville give en hånd med.
Næste møde afholdes tirsdag den 4. februar 2014.

