Nyt fra bestyrelsen – møde den 23. august 2014
For første gang – i hvert fald i den nuværende bestyrelses tid – blev et bestyrelsesmøde afviklet en lørdag aften. Forklaringen herpå følger sidst i denne orientering.
Planen om at udforme en såkaldt DOF-nøgle med oversigt over udvalgsmedlemmer og kontaktpersoner m.v. blev indledningsvist igen drøftet – herunder også hensigten om at lægge
den ind på hjemmesiden. Som udgangspunkt er planen et internt arbejdsredskab, men oversigten vil – efter bestyrelsens opfattelse - også være relevant på hjemmesiden, og indplaceringen her undersøges i øjeblikket af vores webfolk. Oversigten på en hjemmeside må nemlig ikke indeholde mailadresser, og på grund af sidens opbygning er der lidt tekniske finesser, der skal rettes til, før dette lille, men principielle problem er løst.
Udskiftningen af repræsentanter i de grønne råd i henholdsvis Middelfart og Nordfyn kommuner blev godkendt. Ib Bager afløser Jørgen Halse og Kurt Holm afløser Jens Bækkelund.
I Nyborg Kommune er der også behov for en afløser for Morten Nørregaard Gotthardsen,
men her har det ikke umiddelbart været muligt at finde et medlem, der vil tage over. Det besluttes derfor, at der via hjemmesiden skal søges kontakt med eventuelle interesserede.
Henrik Mørup-Petersen kunne meddele, at der et sted på Fyn havde været et par Nordisk
Lappedykker, der har forsøgt at yngle, men at det ikke var lykkedes. Fuglene forsvandt fra
ynglelokaliteten midt i juni måned.
Henrik orienterede i øvrigt også om de problemfelter, der i øjeblikket behandles i naturpolitisk udvalg. Et fokusområde, som nu også for alvor er blevet taget op i hovedforeningen, er
kitesurfing, og et synspunkt i den forbindelse kunne være et forbud mod kitesurfing i Natura
2000-områder.
Fjordens Dag står igen for døren – nemlig den 14. september, og DOF Fyn er atter med i det
store program. Det kniber lidt med at skaffe folk, men formanden arbejder ihærdigt på at på
tingene til at falde på plads.
Niels Riis, der er DOF Fyns kontaktperson i hovedstyrelsen, har trukket sig i protest mod
forskellige forhold i foreningens ledelse. Sagen giver anledning til bekymring i bestyrelsen –
og det besluttes at rykke for det tidligere foreslåede lokalafdelingsseminar.
Meldinger om en ny driftsplan for Gulstav Mose var også genstand for både diskussion og
lidt bekymring. Hvad det sidste angår, er anledningen planer om lukke heste ind i gærdselskoven. Søren Bøgelund kontakter DN med henblik på udarbejdelse af en fælles udtalelse.
Næste møde afholdes tirsdag den 23. september.
Og så følger forklaringen på, at en lørdag aften blev taget i brug til et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen med suppleanter (minus Jens Bækkelund og Henrik Kingo Andersen) har været på
en spændende og opbyggende weekend-tur i Lille Vildmose, hvor vi havde fået mulighed for
at låne et skønt hus i et enestående naturområde med vildsvin og kronhjorte – og ikke
mindst med masser af fugle. Så vi var - i det flotteste vejr - i felten i de fleste af døgnets lyse
timer, og det blev til 107 fuglenavne i notesbogen – blandt andet kongeørn, havørn, trane og

skestork. Og lørdag aften – før den sene lammesteg og et godt glas rødvin – blev altså brugt
til et bestyrelsesmøde.
Det skal for god ordens skyld nævnes, at denne fantastiske og meget hyggelige tur var 100
% betalt af bestyrelsesmedlemmerne selv.
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