Nyt fra bestyrelsen – møde onsdag den 13. april 2016
Så blev det første møde afholdt i det nye lokale ved Rasmus Rask Skolen på
Brændekildevej nær Bellinge. Alt er endnu ikke på plads og i orden – bl.a.
mangler lysarmaturerne at blive monteret, men der er ingen tvivl om, at stedet
vil kunne blive en god base og et vigtigt omdrejningspunkt for DOF Fyns virke i
tiden fremover. Der vil i det næste bestyrelsesmøde blive taget beslutning om
datoen for et åbningsarrangement, hvor alle medlemmer kan få lejlighed til at
se de nye lokaliteter.
Under drøftelsen af det faste dagsordenpunkt, ”Sjældne og sårbare fugle på
Fyn” drøftedes yngleforekomster af sydlig blåhals. Måske har vi omkring 10 par
på Fyn?! På grundlag af en konkret henvendelse fra en naturvejleder i Middelfart Kommune omkring kommunikationen mellem DOF Fyn og bl.a. skovfolk
omkring ynglepladser for sjældne fugle (i dette tilfælde sortspætte) aftales det,
at formanden tager kontakt til naturvejlederen, Rikke Vesterlund – og vores
DOF base koordinatorer, som har overblikket over de sjældne ynglefugle.
I forbindelse med det forestående repræsentantskabsmøde, hvor mødedeltagerne har modtaget hver 250 sider bilag, orienterede Ivan kort om hovedpunkterne heri, og det besluttes, at den ”solstrålehistorie” (af højest 2 minutters varighed), som hver lokalafdeling skal forelægge, skal være forløbet med etableringen af det ny foreningslokale.
Som et led i DOF’s arbejde på at udbrede interessen for fugle og naturbeskyttelse i Danmark afholdes ”Fuglenes Dag” i år søndag den 29. maj, og det besluttes, at også DOF Fyn går med i projektet. Jens Bækkelund er tovholder for
det fynske arrangement, der finder sted på Aage V. Jensens reservat, Gyldensteen Strand med guidede ture fra kl. 08:00 til 11:00.
Udstillingen ”Fugl” på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, der er koblet til
Fugleværnfondens 50 års jubilæum åbnes den 10. juni, og som tidligere nævnt
er DOF Fyn af Fonden blevet anmodet om at medvirke ved at tilrette og stå for
en række fugleture, medens udstillingen løber, og det vil sige frem til den 4.
september.
Et udarbejdet turprogram med 6 ture – herunder en heldagstur til Fugleværnfondens reservat, Tryggelev Nor - samt et vibe-foredrag ved Niels Andersen er
nu på plads, og både Fugleværnfonden og Museet har udtrykt stor tilfredshed
hermed. Ivan Sejer Beck er ankermand på projektet, hvor antallet og udpegningen af guider endnu ikke er afklaret. Gode fuglefolk i medlemskredsen (gerne med et teleskop) vil blive bedt om at hjælpe til, så de, der melder sig til ar-

rangementerne (borgere i Kerteminde og omegn, samt sandsynligvis et antal
museumsgæster og turister) kan få en god oplevelse – og gerne efterfølgende
melde sig ind i DOF.
Dette at finde folk til at stå for - eller medvirke i - forskellige arrangementer eller
ture er i stigende grad blevet en stor opgave for bestyrelsen, fordi der fra mange sider er interesse for oplysning om og oplevelser med fugle. Det besluttes
derfor, at muligheden for oprettelse af en gruppe af interesserede medlemmer,
som bestyrelsen kan trække på i sådanne situationer, skal undersøges nærmere.
Under eventuelt faldt der bemærkninger om økonomi og beregningsformer af
betaling ved flerdagsture og om nyt fra Den danske Naturfond.
Næste møde fastsættes til onsdag den 11. maj kl. 16:00
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