
Nyt fra bestyrelsen – møde 14. september 2016 

DOF Fyns kontaktperson i hovedstyrelsen, Lene Smith deltog i mødet, der 
endnu en gang - som et af de første punkter - drejede sig om færdiggørelsen af 
vores nye lokale. Et par raske medlemmer med Kell Grønborg som anfører og 
Søren Bøgelund som assistent har nu fået ryddet baggangen og garagen m.v., 
og det er planen, at rummet inden indvielsen færdiggøres med maling. Opsæt-
ning af skilte, whiteboard og filmlærred klares senere. 

Indvielsen den 22. september er som annonceret fastsat til tidsrummet 17 – 19, 
hvad der naturligvis indebærer, at der serveres lidt at spise til en øl eller et glas 
vin. Antallet af medlemmer, der har lyst til at kikke ind, er naturligvis ikke let at 
forudsige, men der foretages efter bedste skøn en fordeling af opgaver med 
indkøb af nødvendige varegrupper. 

Lokalet vil i øvrigt i år også danne den festlige ramme om julefrokosten, der fin-
der sted fredag den 2. december. 

Formanden orienterede om status i planerne for etablering af nyt vådområde 
ved Lindved. En repræsentant fra kommune og en jordfordeler fra Naturer-
hvervsstyrelsen har været i kontakt med alle lodsejere, og efter fortrinsvis gode 
meldinger hele vejen rundt er der nu sat gang i en egentlig jordfordeling. Den 
egentlige detailprojektering af vådområdet sker først, når jordfordelingen er på 
plads. 

Ekskursionsudvalget har været samlet til møde og har et program med spæn-
dende ture i 2017 klar. Udvalgsformanden Michael Mosebo kunne berette, at 
planen indeholdt noget helt nyt, nemlig ”gråmejse-ture” på hverdage, der så 
naturligt primært har pensionister som målgruppe. 

I vores naturpolitiske udvalg udtræder Erik Ehmsen og erstattes af Leif Bis-
schop Larsen. 

Veluxfonden har udsendt tilbud om støtte til aktive ældre, der yder en frivillig 
indsats. Fonden uddelte i 2015 over 400 bevillinger til ældres aktiviteter. De 
modtog tilsammen knap 15 millioner kr. Sagen drøftes, og det vil fremadrettet 
indgå i bestyrelsens overvejelser, om der vil kunne være initiativer i DOF Fyns 
virksomhed, som kan være relevante i denne sammenhæng. 

Som et led i Fjordens Dag var DOF Fyn repræsenteret på Vigelsø med for-
manden og Jens Bækkelund, og det blev en fin dag med omkring 200 besø-
gende. 



Vi har modtaget henvendelse fra Knud Mose Poulsen, som er rådgiver for Sto-
rebæltsforbindelsen, vedrørende vejledning i følgende opgaver på Sprogø: 

 Forslag til naturpleje af øen med fokus på fuglelivet 

 Optællinger af fugle 

 Regulering af sølvmåger 

 Tiltag til fortrængning af sølvmåger til den vestlige del af Sprogø (ud-
fasning af reguleringen) 

Bestyrelsen har peget på Jacob Sterup som DOF Fyns repræsentant i denne 
sammenhæng. Mere information, når aftalen er faldet på plads.. 

Planlægning af caféaftener blev også drøftet. 

Næste møde afholdes den 24. oktober. 

 
  
Med venlig hilsen 
 
Henrik Kalckar Hansen  /  Ivan Sejer Beck 


