Nyt fra bestyrelsen – møde den 18. maj 2015
Dagsordenens faste punkt om sjældne og sårbare fugle på Fyn giver normalt
anledning til rigtig meget – og også rigtig god – snak, og sådan var det også i
dette møde. Snakken gik om havørne, glenter, traner, sorthovedet måger og
ugler, og til sidst måtte formanden skære igennem og i stedet lukke op for en
afrapportering fra repræsentantskabsmødet i april måned, hvor Søren Bøgelund og Kell Grønborg repræsenterede DOF Fyn.
Både selve repræsentantskabsmødet og formandsmødet var forløbet fredeligt
og for første gang med deltagelse af den nye direktør Sigrid Andersen.
I formandsmødet blev der endnu en gang drøftet form og indhold i et lokalafdelingsseminar. Datoen for et heldagsmøde bliver lørdag den 26. september, og
på grundlag af formulerede problemstillinger som: organisationens udvikling,
ledelsesudvikling herunder repræsentantskabet, demokrati, rekruttering, etablering af nye grupper, samarbejde og internationalt arbejde skal en planlægningsgruppe nu udarbejde det egentlige program.
Også det nye naturråd, som er en del af Naturplan Danmark, konkret naturbeskyttelse på Naturstyrelsens arealer (bl.a. redetræs-politik) og muligheder for
samarbejde omkring hjemmesider var til debat i dette forum.
I forbindelse hermed udviklede bestyrelsesmødet i øvrigt en helt alternativ diskussion om materialet ”DOF´s natursyn” og ”DOF´s naturpolitik”, der blev vedtaget i repræsentantskabsmødet i november 2014. Anledningen var bestyrelsens utvetydige ønske om, at hullet i diget på Vigelsø snarest repareres – og
så princippet om den såkaldte autenticitet, der er beskrevet i ”DOF’s natursyn.”
DOF definerer autenticitet således, at det er vigtigt, at fuglenes levesteder er så
oprindelige som muligt. Det gælder ikke mindst i forbindelse med naturgenopretning, hvor DOF eksempelvis hellere ser en lavvandet fjord ført tilbage til sin
oprindelige tilstand ved at fjerne diger end ved blot at hæve vandstanden inden
for digerne, selvom dette måtte resultere i flere fugle. På samme måde er det
bedre at skabe de rette livsbetingelser for fuglene og derved give mulighed for
en naturlig spredning og genindvandring end at udsætte opdrættede fugle.
Den ivrige debat endte op med, at det besluttes at fremsætte et ændringsforslag til efterårets repræsentantskabsmøde, der skal opbløde princippet om autenticitet, således at der lokalt kan tages initiativer til en optimal beskyttelse af
fuglelivet – f. eks ved snarest at lukke et hul et dige og genskabe et ferskt vådområde, som tidligere har været en unik fuglelokalitet.

Som ny lokal repræsentant i Aage V. Jensens naturråd på Fyn (Æbleø og Gyldensteen) udpeges Henrik Kalcker per 1. juli for en 3-årig periode, og der aftales emner til guidning af Stiftens ekskursion til Vigelsø den 26. maj.
Under eventuelt blev det oplyst, at DOF Fyn havde klaret sig rigtig flot i den
nordiske konkurrence, ”Tårnenes dag”, der blev afviklet lørdag den 9. maj i tidsrummet 05.00 - 13.00. Vores tårn var Gulstav Mose med Søren Bøgelund som
kommandant, og med 81 observationer blev det til en flot 3. plads blandt de
danske tårne. Bedst blev Skagens Gren med 101 observationer, meden Krappetårnet i Vejlerne scorede en andenplads med 85 observationer. Den samlede
vinder blev et finsk tårn.
Næste møde afholdes den 22. juni.
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