Nyt fra bestyrelsen – møde den 1. maj 2017
Det er rart, at dagsordenen er bygget således op, at et af de første punkter altid
handler om sjældne og sårbare fugle i vores område - d.v.s. en lille snak om de
særlige fugle derude, før der tages fat på mere formelle foreningssager af forskellig art. Denne gang var den gode melding bl. a., at der ses Hedelærke på
Vestfyn, og at der er observeret usædvanligt mange Rødtoppet Fuglekonge på
vej over det fynske land i den seneste tid.
Som det fremgik af orienteringen fra forrige møde har der – på begrund af en
forespørgsel på generalforsamlingen – været gjort overvejelser, om hvordan
der kan etableres et link på vores hjemmeside til den gamle DOF Fyn – base,
hvor over 100.000 observationer ligger gemt. I forbindelse hermed har vores
webmaster, Mogens Ribo over for bestyrelsen nærmere redegjort for de problemfelter, der i den sammenhæng umiddelbart gør sig gældende, og sagen
diskuteres derfor igen grundigt med sigte på en senere afklaring.
I Nyborg har der, således som det også er fremgået af dagspressen, været
uoverensstemmelser omkring anvendelse af Holckenhavn Fjord til træningsbane for den lokale roklub. Formanden redegjorde for de interesser og holdninger, der er i sagen.
Ivan orienterede fra repræsentantskabsmødet på Vingstedsentret den 22. - 23.
april, hvor et forslag til en såkaldt rebranding af Dansk Ornitologisk Forening
var et af de hotte punkter. Materialet var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af HB-medlemmer og folk fra Fuglenes Hus på grundlag af en beslutning
sidste år om at igangsætte en rebrandingproces af organisationen med det
overordnede mål, ”at skabe en mere markant, synlig og appellerende virksomhedsprofil, som kan understøtte og styrke DOF’s folkelige forandring.”
På samme måde - som i vores bestyrelse og dermed også i vores tidligere
fremsendte svarskrivelse – var synspunkterne fra de mange, der tog ordet under debatten, overvejende kritiske, og mange betegnede forslaget som alt for
akademisk eller elitært og uden reel afspejling af de mange frivillige og helt almindelige medlemmer, der er den egentlige kerne i DOF. Det besluttes, at forslaget går tilbage til fornyet overvejelse i arbejdsgruppen.
Flere andre vigtige sager blev også debatteret på forårsmødet, herunder DOF’s
rammestrategi for perioden 2017 – 2020, der fastlægger de tre vigtige temaer,
som foreningen vil gøre en særlig indsats for over de kommende fire år: 1) Mere natur 2) Flere aktive medlemmer og 3) Et stærkere DOF.
Det besluttes at indgå i et samarbejde med Olympus om afholdelse af et fotokursus i felten, hvor de nyeste kameraer vil blive præsenteret og stillet til rådighed for afprøvning og test af de fremmødte. Kell Grønborg er kontaktmand til

Olympus og vil medvirke i udpegningen af en velegnet lokalitet. Kurset afholdes
den 20. juni. - Lignende arrangementer afvikles andre steder i landet.
I forbindelse med indvielsen den 12. maj af Skagen Fuglestation i Det grå Fyr
har DOF’s direktør, Sigrid Andersen anmodet lokalkredsene om et tilskud (stort
eller lille) til hjælp til indkøb af nødvendigt inventar og udstyr – og til aflønning
af ringmærker og observatør i det første år. Det besluttes ikke at yde tilskud
med begrundelse i at DOF Fyn med KNF har sin egen fuglestation, som ikke
modtager tilskud fra hovedforeningen.
Næste møde afholdes den12. juni 2017.
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