Nyt fra bestyrelsen – møde den 1. august 2017
Så blev det igen arbejdstid for bestyrelsen efter sommerpausen, og den gode
stemning i gruppen var uændret intakt – og altså ikke påvirket af det kiksede
sommervejr, der - i hvert fald inden for lokalkredsens område - har kendetegnet
de sidste par måneder. Derudover spillede det helt sikkert også ind, at Kell
Grønborg havde annonceret en lille forfriskning med lidt mundgodt efter mødet
i anledning af en rund fødselsdag for kort tid siden.
Opløftende var det også, at der indledningsvist kunne rapporteres gode nyheder om den smukke lærkefalk. Den ses som bekendt på træk gennem landet,
men som ynglefugl er den sjælden. Men nu var der altså observationer på Midtfyn, der klart tydede på tilstedeværelsen af et ynglepar. – Der var også snak
om Mosehornuglen, som med sikkerhed ynglede på en ø i det Sydfynske Øhav
tilbage i 2016.
Der har igennem snart et par år været arbejdet med etableringen af to store
vindmøller på Vesttåsinge, et anliggende der naturligvis har skabt uro og debat
i området, og DOF Fyn har da også tidligere indgivet klage over lokalplanen,
idet man fandt møllerne problematiske med hensyn til placeringen i det sårbare
naturområde, der er tale om.
Formanden redegjorde grundigt om den seneste udvikling i sagen, og det ligger
– efter bestyrelsens og naturpolitisk udvalgs opfattelse - fast, at vi ikke i den
nuværende situation kan gøre mere.
”Fjordens dag” er programsat til søndag den 9.september. Formidlingsgruppen
med Børge Rasmussen som anfører vil være på plads med ”teltet” på havnen i
Klintebjerg – og han vil også sammen med Kurt Due Johansen og Kell Grønborg i tårnet på Vigelsø vise forhåbentlig mange flotte fugle frem i det nye vådområde.
DOF Fyns kontaktperson i det grønne råd i Nyborg Kommune, Else Klint er flyttet fra byen, så nu skal der findes en ny til den vigtige opgave.
Hjemmesidens form og indhold er fortsat til drøftelse i bestyrelsen, og også i
dette møde debatteredes emnet – herunder også relationer til Facebook, hvor i
øjeblikket 165 personer er tilmeldt. Det besluttes, at Steen Lauritsen og Ivan
Sejer Beck tager kontakt til Mogens Ribo for nærmere af få afklaret og bearbejdet forskellige problemstillinger – og efterfølgende at udarbejde forslag til forbedringer.
Næste møde afholdes tirsdag den 12. september 2017 kl. 17:00
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