
Nyt fra bestyrelsen – møde 20. oktober 2015 

Det hører til bestyrelsens faste møderutiner, at der samles op på løse ender fra 
forrige møde, og sådan var det også denne gang. Blandt andet blev aftaler for 
et par caféaftener nu sat endelig på plads, og der vil inden længe blive annon-
ceret spændende foredrag om DOF Fyn-medlemmers rejser til eksotiske fugle-
destinationer. 

Det var også en spændende nyhed, at der kunne berettes om ynglende sort-
spætte i Middelfartområdet i denne ynglesæson. 

Fugleværnsfonden fylder 50 år i 2016, og dette markeres naturligvis på en 
række forskellige områder. Blandt de vigtigste aktiviteter er en kunstudstilling, 
som laves i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden og Johannes Larsen 
Museet i Kerteminde, og i forbindelse hermed er det planen at arrangere en 
række fugleture med udgangspunkt fra museet. I den forbindelse er DOF Fyn 
blevet anmodet om at hjælpe med guidning, og Ivan Sejer Beck blev udpeget 
som kontaktperson til den gruppe, der står for arrangementet. 

Som tidligere nævnt har vi – i stedet for kælderen på Risingskolen – fået nye 
møde- og depotfaciliteter på Brændekildeskolen ved Bellinge, og der var ros fra 
formanden til den lille arbejdsgruppe, der mandag den 28. september ryddede 
op og pakkede 34 flyttekasser, som en af de nærmeste dage køres til det nye 
sted. Heldigvis har kommunen lovet at klare denne opgave, og heldigvis havde 
vi Børge Rasmussen og hans store trailer til med på holdet, så meget gammelt 
og støvet gods kunne køres til genbrugspladsen. 

Orienteringen fra det lokalafdelingsseminar, som DOF afholdt på Dalum Land-
brugsskolen lørdag den 26. september – og som DOF Fyn deltog i med for-
manden og to bestyrelsesmedlemmer – var positiv. Det havde været en god og 
konstruktiv dag med drøftelse af temaerne: DOF’s struktur og demokrati, Akti-
vering af flere medlemmer, Kommunikation i DOF og samarbejde med de an-
satte i Fuglenes Hus. 

Næste møde afholdes tirsdag den 24. november 2015 

 
Efter bestyrelsesmødet var kommunerepræsentanter og andre nøglepersoner 
indbudt kl. 19 til en DOF Fyn Aften, hvor det nye naturkatalog til Naturfonden, 
som vores naturpolitiske udvalg har udarbejdet, blev præsenteret. Derefter 
holdt Jesper Vagn Christensen fra Naturstyrelsen et oplæg om samarbejdet 
med DOF Fyn og den generelle fugleovervågning, som er blevet Jespers an-
svarsområde i styrelsen. Derudover blev der kort orienteret om henholdsvis rot-
tebekæmpelse i det åbne land af DOF Fyns Kommunekontakt i Nordfyns 
Kommune, Kurt Holm - og glenterne i det fynske område af glentekoordinator 
Per Rasmussen. 
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