Nyt fra bestyrelsen – møde den 24. maj 2014
At sidde i møde en aften i maj måned, hvor ikke en vind rører sig, og det er lunt og lyst udenfor, er ikke lige, hvad mange ønsker sig, men så hjælper det gevaldigt, hvis man rykker ud i
haven.
Og det var netop, hvad bestyrelsen gjorde, da den mødte op på naturskolen i Hudevad. Bordet og bænkene stod jo lige uden for døren på den grønne plæne under træerne og helt tæt
på den rislende Vindinge Å, så det var den helt rette ramme for entusiastiske fuglefolk, og
det var helt fint, at der mellem faglig snak og diskussioner løbende kunne meldes forskellige
observationer ud – f. eks at en blåmejse havde rede under den femte tagsten i kanten af
gavlen (Søren Bøgelund).
I et af de første punkter på dagsordenen orienterede Søren Bøgelund fra repræsentantskabsmødet i Maribo, og efterfølgende blev et forslag til regulering af vores kørepengeregler
vedtaget med et par små rettelser.
Også et andet skriftligt oplæg var til drøftelse. På samme måde som i vores hovedforening,
hvor der arbejdes med en såkaldt DOF-nøgle, så er der også i en lokalafdeling brug for at
have oversigt over medlemmer, der varetager særlige opgaver, er med i udvalg eller fungerer som kontaktpersoner til forskellige organisationer, og det er derfor tidligere besluttet at
udarbejde en DOFfyn-nøgle. Forslaget blev vedtaget – også med et par korrektioner – og
når oversigten er rettet til, vil den blive lagt ud på hjemmesiden. Ikke alle data (adresser, telefonnumre m.v.) er på plads, så listen skal løbende udbygges og ikke mindst løbende ajourføres, så der hele tiden er tale om korrekt oversigt.
Formanden orienterede om fremsendelsen af en skrivelse til henholdsvis miljøministeren og
Naturstyrelsen vedrørende digebruddet på Vigelsø. Der er – som det tidligere har været beskrevet – tale om en kraftig opbakning til, at der igen - og snarest muligt - etableres en ferskvandssø inden for diget til gavn for fuglene. Formanden roste Henrik Kingo for hjælpen til en
skrivelse med et flot layout og fine billeder.
Som sikkert mange er det bekendt, er der igen i år ynglende Sorthovedet Måge på en af
øerne i Mellemstykket på Firtalsstranden. I forbindelse hermed har der over for Naturrådet
under Åge V. Jensens Fonde været fremsat ønske om tilladelse til at foretage en ringmærkning af den flotte måge, og nu var DOF Fyns bestyrelse – af Henrik Weidling der er med i
rådet for DOF - blevet bedt om en udtalelse. Svaret herpå var der fuld enighed om, nemlig at
vi ikke kan anbefale en ringmærkning. Baggrunden herfor er, at der er stor risiko for massiv
forstyrrelse ved en sådan aktivitet på netop denne lokalitet, der har et stort publikums bevågenhed.
Hans Ole Matthiesen blev indstillet som DOF Fyns repræsentant i Vandrådet for Odense
Fjord, og der var fuld opbakning til, at Jan Holm Jensen tilbyder sin hjælp til Naturstyrelsen i
arbejdet med en bedre skiltning ved Enebærodde.
Næste møde afholdes tirsdag den 17. juni 2014

