
Nyt fra bestyrelsen – møde den 20. marts 2017 

På dette første møde efter årets generalforsamling blev en vigtig formalitet i 
bragt i orden, og det drejer sig naturligvis om bestyrelsens konstituering. Og 
heri var der ingen overraskelser, for på alle poster var der genvalg. Formand: 
Henrik Kalckar Hansen, næstformand: Ivan Sejer Beck, kasserer: Niels Bom-
holt og sekretær: Michael Mosebo. 

Den pågående diskussion i Nyborg om den lokale roklubs brug af Holckenhavn 
Fjord som træningsområde blev drøftet. Henrik Møhrup-Petersen fra naturpoli-
tisk udvalg er i dialog med de lokale ornitologer omkring sagens videre udvik-
ling. Vi håber at kunne mødes med roklubben sammen med relevante myndig-
heder 

Ørnens Dag den 26. februar på henholdsvis Stige Ø og Holckenhavn Fjord blev 
evalueret. Desværre var dagen præget af dårligt vejr, men det blev dog til to 
fine ørne i Nyborg og et glimt af en i det fjerne i Odense Fjord. Fremmødet i 
Nyborg var omkring 35 personer, medens det vurderes, at op mod 250 interes-
serede fandt vej til Stige Ø. Stor ros fra bestyrelse til Børge og hans få med-
hjælpere i informationsteltet på toppen af Stige Ø. De har igennem mange år 
ydet en utrættelig indsats med formidling af fugleoplevelser. 

I generalforsamlingen den 9. marts blev der stillet spørgsmål om adgang til de 
informationer, der ligger i den gamle Fyn-web. Det værdifulde materiale med et 
meget stort antal observationer ligger gemt inde på vores nuværende hjemme-
side uden adgang for almindelige medlemmer. Det drøftes om den gamle web 
kan/skal åbnes via et link på hjemmesiden – og om det måske på sigt vil være 
muligt at overføre de mange tusinde observationer til Dofbasen. 

En arbejdsgruppe bestående af HB-medlemmer, DOF’s ledergruppe og ansatte 
på sekretariatet har fremsendt et udspil til alle lokalkredse om det, der kaldes 
en re-branding af DOF med sigte på at der udarbejdes ”en mere markant, syn-
lig og appellerende virksomhedsprofil, som kan understøtte og styrke DOF’s 
folkelige forankring.”  

Med mere almindelige ord anfører arbejdsgruppen, hvorfor DOF’s brand skal 
aktualiseres og styrkes: 

Når medierne vinkler en historie om os, er den baseret på vores omdømme. – 
Når virksomheder vælger at samarbejde med os, vælger de vores organisation 
på baggrund af vores omdømme. – Når bidragydere melder sig under fanen, 
har de vores omdømme med i deres beslutning, og når de frivillige smøger 
ærmerne op, gør de det med udgangspunkt i vores omdømme. 



I forlængelse heraf er meldingen fra arbejdsgruppen derfor: ”Skal DOF styrke 
sit omdømme, kræver det, at omverdenen kender til os, ved hvad vi står for, 
hvilke værdier vi baserer vores arbejde på, og hvilke forandringer vi vil opnå.”  

Umiddelbart gav udspillets indhold anledning til divergerende opfattelser, og 
det pålægges Ivan at udarbejde en skitse til besvarelse, som kan danne ud-
gangspunkt for bestyrelsens tilbagemelding inden den 1. april. 

Som ny repræsentant i Vandrådet for Lillebælt udpeges Ib Bager.  
 
Som noget nyt skal kommunerne i den næste kommuneplan udpege et ”Grønt 
Danmarkskort”. 

Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur 
findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. Det er hensigten, at 
Grønt Danmarkskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal 
vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i 
ét stort landsdækkende naturnetværk.  

Denne nye bestemmelse drøftes efter henvendelse fra vores kommunerepræ-
sentant Steen Bak Henriksen, der foreslår at alle kommunerepræsentanterne 
indkaldes til fælles drøftelse. - Det besluttes at overgive sagen til naturpolitisk 
politisk udvalg. 

Næste møde afholdes mandag den 1. maj 2017. 

                                      Henrik Kalckar Hansen  /  Ivan Sejer Beck 

  

 


