Nyt fra bestyrelsen – møde 21. oktober 2014
Første punkt på dagsordenen var en grundig orientering fra Kurt Due om den aftale, han på
vegne af DOF Fyn har indgået med jægerne vedr. jagt på henholdsvis Stige Ø og Kærby
Fed.
Hvad angår Stige Ø, har der siden 1931 været drevet jagt på den nordlige del af øen ved
Sortehusene, men nu er det lykkedes at opnå tilslutning fra jægerne til en - fra et fuglemæssigt synspunkt - acceptabel begrænsning af jagten. Hidtil har der været fri jagt med stor forstyrrelse af fuglene til følge. Nu vil der blive afholdt 4 årlige jagter og med max. afskydning af
80 ænder per jagt. Vadefugle må ikke skydes, og der skal ske afrapportering til Odense
Kommune.
Også for Oldermandsgyden på Kærby Fed er der lavet en god aftale, der tilgodeser begge
parter. Jagten her omfatter ænder, gæs og duer, men ikke vadefugle.
Fra bestyrelsens side blev der udtrykt stor tilfredshed med det resultat, som Kurt havde opnået
Efterfølgende var der livlig debat om bestyrelsens holdning til, med hvilket mandat Kurt skulle tildeles i forbindelse med en forhandling med Odense Kommunen m. fl. vedrørende bekæmpelse af råger, måger og ringduer. Det aftales, at Kurt vender tilbage til bestyrelsen
med et forslag ud fra de præmisser, der er enighed om (ringduer må ikke skydes i yngletiden), og på grundlag af dette forslag træffer bestyrelsen sin endelige beslutning i sagen.
Ørneparret på Sydlangeland skal i næste ynglesæson i gang med at bygge en ny rede. Redetræet, der var gået ud allerede på det tidspunkt, hvor reden for flere år tilbage blev anlagt,
er her i efteråret væltet. Det er spændende, hvor det nye redested bliver.
Under gennemgang af økonomien blev det oplyst, at der er indgået en ny og noget mere
fordelagtig telefonordning for formanden.
Niels Riis og Jens Bækkelund står for guidningen ved repræsentantskabets tur til Gyldensten Strand den 16. november.
Hans Rytter afløser Jacob Sterup i fuglestationsudvalget.
Drøftelse af henvendelse fra DOF Vestsjælland vedr. ”Tårnenes dag 2015”. ”Tårnenes dag”
blev i 2006 lanceret af DOF og Feltornitologisk udvalg og distribueret via det nu nedlagte
Netfugl. Der var tale om en konkurrence efter finsk forbillede, og DOF Vestjylland har i alle
årene været tovholder på projektet.
I forbindelse med 10 års jubilæet for konkurrencen om flest observationer fra ”tårne” (defineres bredt) foreslås det nu, at ”Tårnenes dag” udvides til en dyst på nordisk plan – og med
afholdelse den 9. maj. Hidtil har arrangementet været afviklet om efteråret. Alle lokalafdelinger anmodes om en tilbagemelding før repræsentantskabsmødet - og om parathed til at gå
aktivt ind i sagen.

Der er enighed om, at et lokalt ”fugletårn” ved Gulstav kunne være DOF Fyns bud på medvirken – eventuelt annonceret som en ekskursion med en på forhånd aftalt fuglefaglig ledelse. Søren overvejer at påtage sig opgaven som tovholder.
DOF’s hovedbestyrelse har meddelt, at Lene Schmith fra DOF Vestsjælland er udpeget som
ny kontaktperson mellem hovedbestyrelsen og DOF Fyn. Det aftales, at Lene ved lejlighed
inviteres på besøg hos os.
Michael forelægger ekskursionsudvalgets program for 2015. Der søges igen indlagt en række cafeaftener på naturskolen.
Der er enighed om, at der ikke afholdes julefrokost i år.
Under eventuelt drøftes kort den forestående generalforsamling i 2015, oprydning i klublokalet på Risingskolen og udformning af velkomstfolder til nyindmeldte medlemmer.
Næste møde afholdes onsdag den 12. november
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