Nyt fra bestyrelsen – møde den 19. januar 2016
På sædvanlig vis blev også dette møde afviklet på naturskolen i Hudevad, da
det nye lokale i Bellinge endnu ikke er klar. Et møde med en repræsentant for
kommunen den 7. december med henblik af afklaring af forskellige praktiske
forhold er imidlertid forløbet tilfredsstillende, så stedet vil her i foråret, når et
tonstungt billardbord er fjernet, kunne gøres klar til brug.
Det ligger - efter ivrig diskussion med den kommunale medarbejder - fast, at vi
kan beholde det lokale, som vi i første omgang havde ønsket, og derudover får
vi et værelse til depot, ligesom garagen bliver stillet til vores rådighed. Netop
garagen kan bruges til opbevaring af de mange rekvisitter, som formidlingsgruppen gør brug af. Derudover har vi så - sammen med andre endnu ikke udpegede brugere af huset - adgang til køkken og toilet.
Kommunen vil montere et par nye døre, og der vil også blive forsøgt leveret
stole, service m.m. fra kommunale depoter, og vi vil ikke skulle betale for lys og
varme.
Med henblik på den forestående generalforsamling blev regnskabet for 2015
grundigt gennemgået af kassereren, ligesom budgettet for det nye år blev drøftet og sat på plads.
Muligheden for Keldsnor Fuglestations anvendelse af sommerhuset ved
Gulstav Mose i efterårsmånederne blev som tidlige meddelt opgivet, da der fra
ejernes side var varslet lejeforhøjelse i forbindelse med overgang til udlejning
gennem et bureau, og bestyrelsen har været i gang med afsøgning af andre
muligheder for overnatning for ringmærkere og observatører.
Alt er imidlertid vendt til glæde, for ejerne har nu alligevel tilbudt os huset i den
sædvanlige periode - og til samme pris som i 2015, så huset ved Gulstav Mose
vil uændret være base for DOF Fyns fuglearbejde på Sydlangeland. På grund
af de stigende udgifter til elektricitet forhøjes prisen for overnatning fra 25 kr. til
30 kr. per person per døgn.
Næste møde afholdes den 7. marts.
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