Nyt fra bestyrelsen – møde den 15. december 2015
Så blev det første bestyrelsesmøde afviklet i vores nye lokale ved Rasmus
Rask Skolen på Brændekildevej i Bellinge. Vi har som tidligere meddelt fået
stedet tildelt af kommunen, og for de fleste i bestyrelsen var det første gang, de
stiftede bekendtskab med det.
Der er tale om en almindelig bolig, som tydeligvis senest har været anvendt
som ungdomsklub – og som derfor trænger til en opfriskning, men stedet er en
stor forbedring i forhold til kælderen under Risingskolen. Huset vil også kunne
blive stillet til rådighed for andre foreninger, men vi har mulighed for som de
første at udvælge de rum, der skal benyttes af DOF Fyn, og det kan blive rigtig
godt – ikke mindst fordi der foruden et godt mødelokalelokale også er fin depotplads til rådighed.
Umiddelbart efter nytår har vi møde på stedet med en medarbejder fra kommunens ejendomsforvaltning med henblik på nærmere aftale om forskellige praktiske og formelle forhold. Efterfølgende vil bestyrelsen - og meget gerne også
andre medlemmer (ring til Kell Grønborg 2091 1506) så gå i gang med en
istandsættelse og få sat reoler og andet op, så stedet kan blive et hyggeligt
mødested – dvs. også anvendes til andre foreningsaktiviteter end bestyrelsesmøder. Større sammenkomster kan dog først finde sted, når der på en eller
anden måde er skaffet et tilstrækkeligt antal stole m.v. til rummet.
Ud over den grundige besigtigelse af huset og snak om dets anvendelsesmuligheder var der også behandling af en række dagsordenspunkter.
Et nyt havørnepar har slået sig ned ved Nakkebølle inddæmning, og Lilly Sørensen er blevet ny redekoordinator.
Planlægningen af generalforsamlingen den 26. januar på Naturskolen blev også rundet på dette møde, og i forbindelse med at Søren Bøgelund efter mange
års virke stopper i bestyrelsen, besluttedes det, hvilke forslag bestyrelsen vil
stille til nyvalg på generalforsamlingen. Nuværende suppleant, Lilly Sørensen
vil blive foreslået til den ledige plads efter Søren, og hvis Lilly vælges til denne
post vil bestyrelsen som ny suppleant foreslå Steen Lauritsen. For god ordens
skyld, skal det her nævnes, at der naturligvis – således som vedtægterne foreskriver det – kan opstilles andre kandidater på generalforsamlingen.
Et forslag fra Eske F. Morthensen i Nyborg om oprettelse af Nordlangelands
Fuglestation blev grundigt drøftet.

Eskes materiale, der er udarbejdet i samarbejde med andre fynske feltornitologer, drejer sig om et forsøgsår med fuglestationsarbejde på Nordlangeland i
månederne februar – juni 2016, og der er redegjort detaljeret for både strategi
og drift.
Strategien beskrives i tre hovedpunkter: 1. Ringmærkning af rastende fugle 2.
Optælling af trækkende fugle og 3. Formidling af fugletræk. Der vil blive offentliggjort mere på hjemmesiden.
Det skal understreges, at Nordlangelands Fuglestation ikke skal træde i stedet
for Kelds Nor Fuglestation, men tværtimod udvide vores viden om trækket i forårsperioden. - Bestyrelsen betragter derfor udspillet som et positivt initiativ.
Næste møde afholdes den 19. januar 2016.
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