Nyt fra bestyrelsen – møde den 20. februar 2017
Et af de faste punkter på dagsordenen, der heldigvis ofte har et positivt indhold er
emnet: sjældne og sårbare fugle, og dette var også tilfældet i dagens møde. Det drejede sig om meldinger om et nyt ørnepar ved Holckenhavn, om et ynglende tranepar
(med en unge) i Sortemosen i den forgangne ynglesæson – og om lovende observationer af traner ved Nr. Broby.
Olieudslippet nord for Fyns Hoved fra det strandede fragtskib har indtil videre kostet
livet for ca. 100 vandfugle. Men da olien er meget tung, så må vi desværre være forberedte på olieskadede fugle også i noget tid fremover.
Som forberedelse til generalforsamlingen drøftedes de input, der var givet fra diverse
udvalg til bestyrelsens årsberetning, og ikke mindst forslaget til budget var genstand
for en grundig drøftelse. Her spiller det bl.a. ind, om sommerhuset ved Gulstav Mose
igen skal lejes for den kommende sæson som base for Kelsnor Fuglestation – et
spørgsmål der naturligvis skal holdes op mod en vurdering af behovet for stedet.
Vores faste observatører på Klinten stopper, og vores ringmærkere bruger kun sommerhuset i meget begrænset omfang. Så lejespørgsmålet af sommerhuset vil blive taget op på generalforsamlingen, men bestyrelsen anbefaler umiddelbart, at vi ikke lejer
sommerhuset til næste år.
På samme måde som repræsentantskabet vedtager fireårige strategiplaner for DOF,
har bestyrelsen for samme tidsrum også defineret de opgaver eller focuspunkter, som
der sigtes på at opfylde. Ved årsskiftet sluttede den planperiode, der omfatter årene
2013 – 2016, og initiativer for de næste fire blev kort berørt, idet det besluttedes at
afvente repræsentantskabets vedtagelse af en ny plan for 2017 – 2020 på repræsentantskabsmødet den 22. – 23. april.
Søndag den 26. februar afholder DOF ”Ørnens Dag”. Og som sidste år stiller Børge og
hans hjælpere igen DOF Fyns præsentationstelt op på toppen af Stige Ø fra kl. 10 – 14.
Som et nyt initiativ står Peter Pelle og Eske Morthensen også parat med deres teleskoper ved Holckenhavn Fjord for at fortælle om og vise havørne frem!
Ørnens Dag plejer at trække et stort publikum til. Mange mennesker er altså interesseret i fugle – og det skal vi benytte os af. Vigtigt i den forbindelse er det bl.a., hvis de
flotte fugle kan ses i et teleskop, så medlemmer med dette udstyr - og med lysten til
at formidle naturoplevelser - opfordres til at møde frem og give en hjælpende hånd
med på en af lokaliteterne!

Niels Bomholt meddelte, at der p.t. ikke var fyldt op på det planlagte fuglestemmekursus (start 20. marts). Det besluttes at dække eventuelt underskud, hvis kurset iværksættes, selvom det normerede antal deltagere ikke er opnået.
Henvendelse om medvirken i et naturprojekt i en SFO på en friskole kunne ikke imødekommes.
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