
Nyt fra bestyrelsen – møde 17. februar 2015 

På dette første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig 
således – formand: Henrik Kalcker, næstformand: Søren Bøgelund, kasserer: 
Niels Bomholt og sekretær: Michael Mosebo. 

Generalforsamlingens forløb blev evalueret. Beretningen ligger på hjemmesi-
den, og der linkes fra Facebook. Materialet fremsendes snarest til hovedfor-
eningen. Regnskab og budget havde vi desværre ikke lagt på hjemmesiden 
forud for generalforsamlingen. Det vil vi tilstræbe at gøre næste år 

Opgaven som kommunerepræsentant i Nyborg Kommunes grønne råd har i et 
års tid været vakant, og der har været ledt med lys og lygte efter et interesseret 
medlem, der var parat til at påtage sig opgaven. Glædeligvis synes dette pro-
blem snart at være løst, idet der er tilsagn fra en engageret fuglemand i kom-
munen om at gå ind i arbejdet, hvis hans egne arbejdstider matcher mødeplan-
lægningen i kommunen. Navnet oplyses, så snart denne detalje er afklaret.   

Formidlingsgruppen er klar med det store arrangement, Ørnens Dag på Stige Ø 
søndag den 22. februar. Der ventes mange besøgende – især hvis vejret er 
godt, så der er brug for hjælpere med et teleskop og lysten til at formidle viden 
og oplevelser om fugle - og naturligvis i særlig grad om havørne, der forhåbent-
lig viser sig frem på bedste måde. 

Et udkast til aftale om stærk indskrænkning af jagten på Stige Ø og regulering 
af råge, stormmåge og ringdue i stærkt begrænset omfang på Odense Kom-
munes arealer gav anledning til en indgående principiel debat. Omdrejnings-
punktet var, om DOF overhovedet bør indgå aftaler, som indebærer, at vi indi-
rekte accepterer regulering, fordi beboere synes fuglene støjer eller på anden 
vis generer? Efter mødet har både medlemmer af bestyrelsen og naturpolitisk 
udvalg udtalt sig, og vi er enige om at bakke aftalen op. 

DOF Fyns medier, der nu består af både en hjemmeside og en gruppe på Fa-
cebook blev ivrigt debatteret, og udviklingen fremover vil blive fulgt nøje. 

Søren kunne berette fra den nye Stor Skallesluger-gruppe, der i bidende kulde 
har fået opsat en række redekasser i det Sydfynske.  

Næste møde afholdes tirsdag den 17. marts kl. 16:00  
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