
Nyt fra bestyrelsen – møde tirsdag den 7. marts 2016 

Det havde været et lille håb, at dette møde kunne afvikles i det nye forenings-
lokale, men tidsplanen er skredet, fordi kommunen først for nylig har fjernet det 
billardbord, der stod i rummet, så endnu en gang var det skolelokalet på Natur-
skolen, der dannede ramme om et bestyrelsesmøde. 

Istandsættelsen af det nye lokale er ellers påbegyndt. Et effektivt arbejdshold 
bestående af Erik Ehmsen, Jørgen Jensen, Børge L. Rasmussen, Niels Bom-
holt, Kell Grønborg og Ivan Sejer Beck har haft en travl dag på stedet, og spart-
ling og maling af vægge har gjort store underværker. En del istandsættelse 
venter dog stadig, før inventar og sortering/opsætning af bøger m.v. kan påbe-
gyndes. 

Fra mødet kan følgende berettes: 

Det går rigtig godt med tranerne i vores område. Der er iagttaget tranepar ved 
Lindkær, Arreskov Sø og Eskør og Husby Strand. 

Generalforsamlingen blev evalueret, og der var tilfredshed med forløbet. 

Forårets repræsentantskabsmøde afvikles i weekenden den 16. – 17. april på 
Nymindegab Kro, og fra DOF Fyn deltager Søren Bøgelund, Kell Grønborg - og 
som substitut for formanden, Ivan Sejer Beck. 

Nye retningslinjer (husorden) for ringmærkeres brug af sommerhuset ved 
Gulstav Mose er efter indstilling fra ringmærkergruppens ledelse godkendt af 
bestyrelsen, og reglerne kan læses på ringmærkergruppens weblog 

Seden Skole har forespurgt, om DOF Fyn vil være interesseret i - som et led i 
”den åbne skole” - at medvirke i række undervisningsforløb på mellemtrinnet, 
hvor der skal fokuseres på elevernes fritid og deres interesse for naturen - her-
under fuglelivet. Det aftales, at Ivan tager kontakt til skolen for en nærmere 
drøftelse. 

Også fra Middelfart Kommune er der modtaget en forespørgsel om hjælp – i 
dette tilfælde til guidning ved en fugletur ved Føns Vang, og den opgave klares 
af vores kommunerepræsentant Ib Bager sammen med Kell Grønborg. Bistand 
ved et arrangement på ”Skovens dag” den 1. maj med bygning af redekasser 
overvejes nærmere. 

Meddelelse fra Mogens Ribo om, at han som DOF Fyns kommunererepræsen-
tant er udtrådt af en følgegruppe i Kerteminde Kommunes arbejde med – i den 



tidligere Taarup inddæmmede Strand – at anlægge et nyt naturområde, ”Sy-
bergland”, gav anledning til grundig diskussion. Det er undervejs i projektforlø-
bet blevet tydeligt, at projektet mere handler om golf end om fugle, hvilket har 
ført til gentagne uenigheder som senest kulminerer i, at kommunen på foran-
ledning af golfbanen vil flytte den bedst egnede fugleø i en af søerne.  

Odense Kommune har planer om oprettelse af nyt vådområde ved Høj-
by/Lindved, og formanden orienterede kort herom. 

Den store udstilling til sommer på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, ”Him-
lens fugle – med pensel og pen i 50 år”, som Fugleværnfondens er engageret i 
i forbindelse med fondens 50 års jubilæum, planlægges med mange aktiviteter 
– herunder tilbud om en række fugleture. Et forslag herom udarbejdet af Ivan 
Sejer Beck blev drøftet. 

Herudover blev følgende emner behandlet: Ørnens Dag på Stige Ø den 28. fe-
bruar, Landbrugspakken, planer om – som alternativ til reetablering af det øde-
lagte dige på Vigelsø – at anlægge af indsø med brede strandenge, og under 
eventuelt kunne Niels Bomholt berette om en ny og bedre bankaftale for DOF 
Fyn og om flot tilmelding (18 personer) til forårets fuglestemmekursus. 

Næste møde afholdes onsdag den 13. april 2014. 

 

Henrik Kalckar Hansen  /  Ivan Sejer Beck 


