
Nyt fra bestyrelsen - møde 24. november 2015 

På dette første møde efter DOF’s repræsentantskabsmøde, hvor tre af besty-
relsens medlemmer var deltagere, orienterede formanden grundigt om de 
mange sager, der havde været på mødets dagsorden. Han kunne i øvrigt også 
berette, at Niels Andersen i et foredrag lørdag aften havde fortalt om sin spæn-
dende vibeundersøgelse og forslag til ”Vibemanual”. Både vibeforedraget og 
Naturfondskataloget høstede stor anerkendelse hos lokalafdelinger og naturpo-
litisk aktive. 

Kell Grønborg meddelte, at han havde fået udleveret nøglerne fra Odense 
Kommune til vores nye foreningslokale i Bellinge, og alt inventar, bøger m.v. 
var flyttet til det nye sted. Det aftales, at lokaliteten tages nærmere i øjesyn 
tirsdag den 15. december, så der kan lægges plan for istandsættelse og andre 
praktiske forhold.  

DOF Fyn-aftenen den 20. oktober blev evalueret, og der var fra alle sider til-
fredshed med arrangementet. 

Forskellige forhold omkring den kommende generalforsamling blev aftalt. Som 
tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen tirsdag den 26. januar kl. 19:00 
på naturskolen i Hudevad. 

Og så var der godt nyt om den vakante post som DOF Fyns kommunerepræ-
sentant i Nyborg Kommune. Else Klint har sagt ja til at påtage sig opgaven, og 
det var der stor tilfredshed med. 

Med hensyn til sommerhuset ved Gulstav Mose, som igennem de sidste år har 
været lejet som base for Keldsnor Fuglestation og i træktiden givet husly for 
ringmærkere og observatører, kan formentligt ikke lejes til næste år på samme 
betingelser. Ejerne af huset agter at overgive udlejningen til et bureau med ef-
terfølgende forhøjelse af lejeprisen. Det overvejes, om der kan findes mulighed 
for en alternativ løsning på sagen. 

Og så har DOF meddelt, at der søndag den 28. februar igen holdes ”Ørnens 
Dag” over hele landet. Fyn er naturligvis igen med, og Børge Rasmussen og 
formidlingsgruppen er klar på opgaven. 

”Tårnenes Dag”, der er en landsdækkende konkurrence om observation af flest 
fugle inden for et bestemt tidsinterval, gentages også til næste år først i maj 
måned. Søren Bøgelund er udnævnt som vores tårnbestyrer i fugletårnet ved 
Gulstav. 

Næste møde afholdes tirsdag den 15. december. 
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