
Nyt fra bestyrelsen – møde den 15. september 2015 

Som det blev beskrevet i den orientering, der blev udsendt fra bestyrelsens 
møde i august, har Odense Kommune ønske om at benytte vores nuværende 
lokale og depot i kælderen under Risingskolens gymnastiksal til andet formål, 
og i den forbindelse har vi fået anvist en lokalitet på Rasmus Rask Skolen i Bel-
linge. 

Formanden har sammen med Kell Grønborg været til en forevisning af stedet, 
og umiddelbart blev det vurderet som velegnet. Der er tale om et pænt, stort 
lokale med tilhørende depotrum beliggende i en separat bygning ved skolen, så 
nu forestår der et omfattende arbejde med flytning og sortering af de mange 
ting, der igennem årene er samlet sammen i de gamle lokaler. Det er derfor 
planen, at der – når flyttedatoen er fastlagt - vil blive rettet henvendelse til flere 
medlemmer om at give en hjælpende hånd med. 

I forbindelse med beslutningen i forrige møde om at bevilge penge til inspirati-
onskataloget til Den Danske Naturfond ”Mere natur til Fyn – fynboer og fynsk 
fugleliv”, blev det besluttet, at kataloget - og ikke mindst det arbejde og de in-
tentioner, der ligger bag det fra naturpolitisk udvalgs side – skal præsenteres 
for en kreds af aktive DOF Fyn’er ved en såkaldt DOF Fyn-dag, der blev be-
rammet til en lørdag i november. Programmet, der også skal indeholde andre 
emner, blev kort drøftet. 

En tidligere beslutning om at indstille Per Rasmussen fra Aarslev til DOF’s rov-
fuglegruppe har båret frugt, så nu er Per, der står for DOF Fyns glentegruppe, 
også aktiv i dette regi. 

Det er næppe forbigået manges opmærksomhed, at bestyrelsen igennem 
mange år har haft svært ved at finde og fastholde et medlem i opgaven som 
kommunerepræsentant i det grønne råd i Nyborg Kommune. Stor var glæden 
derfor her i foråret, da Michael Højgård sagde ja til jobbet under forudsætning 
af, at de fire årlige møder kunne indpasses i hans arbejde. Det har desværre 
nu vist sig ikke at være muligt, så vi er altså igen lige vidt – og søger atter efter 
et interesseret medlem (helst fra Nyborg Kommune), der har lyst til dette 
spændende og vigtige arbejde for fuglesagen. 

Under det faste punkt, økonomi, redegjorde Niels Bomholdt for lokalafdelingens 
økonomi og fremlagde en oversigt over det forventede årsresultat. 

Ikke overraskende tegner der sig et ikke budgetteret underskud, hvad bestyrel-
sen er sig helt bevidst om i forbindelse med de beslutninger, der er taget om 



trykning af naturkataloget og andre ikke planlagte forhold til gavn for fuglesa-
gen. 

Formuleringen af en henvendelse til repræsentantskabet om holdningen til au-
tenticitet, der er beskrevet i DOF’s naturpolitik, blev endnu en gang drøftet 
grundigt, ligesom programmet for cafeaftener blev lagt fast. 

Næste møde afholdes tirsdag den 20. oktober 2015. 
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