
Nyt fra bestyrelsen – møde 17. juni 2014 

Det var ikke den store dagsorden, der var basis for bestyrelsens sidste møde før sommerfe-
rien. 

 Et par opfølgninger på beslutninger i sidste møde, lidt snak om økonomi og sjældne yngle-
fugle blev hurtigt overstået, men så blev der brugt mere tid – og det vil sige drøftelse – af det 
referat, som Kell Grønborg aflagde fra et stormøde den 11. juni i Fuglenes Hus. 

Indbydelsen til mødet var udsendt af DOF i forbindelse med den gradvise lukning af Netfugl 
og i sammenhæng med repræsentantskabets beslutning i aprilmødet om at afsætte ekstra 
midler til udvikling af nye aktiviteter, der kan ligge på DOF’s platforme. Der er i første omang 
tænkt på et åbent galleri for fotos og videoer, en ny forside til Pandion, plads til SU, FeltUd 
m.m., og intentionen med mødet var at give aktive feltfolk og andre mulighed for at komme 
med gode ideer. 

At kalde mødet for et stormøde er nu en overdrivelse, for Kell kunne fortælle, at foruden ham 
selv var der kun mødt 11 andre DOF’ere op. Uanset dette faktum, blev der alligevel brugt 5 
timer på en livlig debat, men naturligvis kan det ringe fremmøde være et tegn på en lille inte-
resse fra feltfolkenes side, hvis ikke mødets placering på en hverdag fra 17 - 22 har været et 
meget dårligt valg. Et referat fra mødet vil senere blive udsendt på Pandion. 

Vores kommunerepræsentant i det grønne råd i Nyborg Kommune, Morten Nørregaard 
Goothardsen har desværre trukket sig fra sin post, så nu skal der findes en god kvin-
de/mand, der kan varetage denne vigtige og spændende opgave. Medlemmer, der kunne 
være interesseret i at overtage posten, er meget velkommen til at kontakte Ivan Sejer Beck, 
der er koordinator for kommunerepræsentanterne. Der loves på forhånd støtte og opbakning 
fra foreningens side til arbejdet, der foruden interesse for natur og fugle primært omfatter 4 - 
5 møder om året. 

Og så var der gode nyheder fra ringmærkergruppen v. Børge L. Rasmussen, der har fået 
positiv tilbagemelding fra ”15. juni Fonden” med tilsagn om bevilling af 18.700 kr. til projektet 
”Fyns børn og unge i naturen”. 

Næste møde afholdes den 22. august.  

 

 

 

 

 

 


