Nyt fra bestyrelsen – møde 11. januar 2017
Helt naturligt var et af dagsordenens punkter på dette første møde i det nye år
en evaluering af det såkaldte birdrace, der blev afviklet nytårsdag. Der var jo
tale om et helt nyt foreningsinitiativ, foreslået af Eske Morthensen i Nyborg, og
Eske var naturligvis en af de friske medlemmer, der var med. Derudover deltog
i alt 8 andre fordelt på samlet 7 hold, så der var overvejende tale om enmandsgrupper. Jacob Sterup blev vinder af konkurrencen.
Bestyrelsen foreslår at gentage arrangementet til næste år, eventuelt i weekenden efter nytårsdag, således at flere (udhvilede) vil tilmelde sig.
Et forslag fra Steen Lauritsen om at genoptage den tidligere tradition med udarbejdelse af en årsrapport om fugle i vores lokalområde var også på bordet.
Steen havde i et skriftligt oplæg redegjort grundigt for sit forslag, som han forestillede sig ville kunne være en videreudvikling af de årsrapporter, der tidligere
blev præsenteret i vores gamle lokalblad, Havrevimpen.
Det konstruktive udspil blev drøftet indgående bl.a. med hensyn til behov og
form – herunder blandt andet i relation til DOF Fyns hjemmeside, og det var
naturligvis et gennemgående synspunkt, at et nyt initiativ af denne karakter ville
kræve en betydelig indsats fra flere ildsjæles side. Det besluttedes derfor i første omgang at bruge kræfterne på hjemmesiden i stedet. Punktet vil blive diskuteret på kommende møder.
Årets generalforsamling er fastsat til torsdag den 23. februar, og forskellige
praktisk forhold i forbindelse hermed blev fastlagt. Henrik Kalckar, Jens Bækkelund, Niels Bomholt og Michael Mosebo er på valg, og de er alle villige til at tage endnu en tørn.
Status for fuglestationen på Kelsnor er - med hensyn til benyttelsen af det lejede sommerhus ved Gulstav Mose – endnu ikke opgjort, så først i næste møde
vil der blive taget stilling til et eventuelt fortsat lejemål af huset.
Fra det årlige møde med Naturstyrelsen kunne formanden, der deltog sammen
med Kurt Due Johansen og Henrik Mørup, referere om et særdeles positivt forløb med stor lydhørhed fra Naturstyrelsens folk. I den gode dialog indgik vigtige
emner som bl.a. overvågning af specielle fuglearter (Novana), pleje af eksisterende naturområder, etablering af nye naturområder og bekæmpelse af skadevoldende vildt (bramgæs).
Kassereren gennemgik det foreløbige redskab for 2016. Endeligt regnskab er
klar i næste møde, således at der på dette tidspunkt forud for generalforsamlingen kan udformes forslag til budget for 2017.
Under eventuelt faldt der bemærkninger om:
1)Velkomstbreve til nye medlemmer

2) Spændende forelæsning med Mark Dresholm fra DOF om trækfugle - søndag den 12. marts på Universitetet (Folkeuniversitetets nye program for 2017)
3) Oprydning/sortering i samlingen af DOF Fyns tidsskrifter/beretninger og om
4) Optælling af gulnæbbede svaner i weekenden den 14. – 15. januar.
Næste møde afholdes den 20. februar 2017.
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