Nyt fra bestyrelsen – møde den 12. september 2017
Som det tidligere er berettet, deler DOF Fyn hus med en kristen organisation,
der benytter sine rum til forskellige aktiviteter med børn, og netop på denne tirsdag eftermiddag, var vi fælles om at benytte stedet. Det betød, at der var godt
gang i den i nabolokalerne med bl.a. sang og spil, hvilket dog ikke hindrede bestyrelsen i på sædvanlig vis at afvikle et godt møde.
Tidligere ret sikre formodninger om, at der på Midtfyn kunne være tale om et
ynglende par lærkefalke, er nu endeligt afklaret. Per Rasmussen har med sikkerhed kunnet konstatere at min. to unger er kommet på vingerne. Det er virkelig
en sensation på Fyn, ligesom også fundet af ynglende sortstrubet bynkefugl i
Assens er en positiv overraskelse.
Under det nu faste punkt på dagsordenen om hjemmesiden var der enighed om,
at de mange medlemmer, der fotograferer fugle, i langt højere grad skulle opfordres til at sende deres billeder til Kell Grønborg( kell.grønborg@oncable.dk ),
som så vil sætte dem ind på siden.
Folk, der har lyst til at fortælle om gode oplevelser eller særlige emner, er også
mere end velkomne til rette henvendelse til vores webmaster, Mogens Ribo
( ribo@privat.dk ) eller Ivan Sejer Beck ( imbeck@privat.dk ).
DOF Fyn har igennem mange år lejet sommerhuset ved Gulstav Mose som
base for observatører og ringmærkere, men bl.a. på grund af at Ella og Jørgen
Mikkelsen er stoppet som faste observatører, har der i år ikke været indgået aftale om dette lejemål. I stedet er der nu en aftale på plads med vores tidligere
mangeårige bestyrelsesmedlem, Søren Bøgelund, der bor på Gulstavvej nr. 14,
om, at der kan stilles et par værelser til rådighed for ringmærkere fra Kelsnor
Fuglestation. Betalingen for en overnatning godkendes – og vil blive betalt af lokalafdelingen.
Ekskursionsudvalget, der består af Michael Mosebo, Kell Grønborg, Niels Bomholt og Lilly Sørensen har udarbejdet et omfattende turprogram for 2018. Det
fine oplæg blev med få rettelser godkendt.
Der arbejdes fortsat med at finde en afløser for Else Klint i det grønne råd i Nyborg Kommune.
Kassererens gennemgang regnskabet, som det tegner sig på nuværende tidspunkt, gav ikke anledning til bemærkninger. DOF Fyn har heldigvis en sund
økonomi.
DOF Fyns medvirken i Fjordens Dag søndag den 11. september var forløbet tilfredsstillende. I fugletårnet på Vikelsø fik mange både voksne og børn for første

gang i deres liv gennem teleskopet et fint kik på en havørn, der igennem et par
timer lod sig spotte siddende i området.
Jens Bækkelund orienterede om den nyetablerede ”Egensehytte”, der nu står
klar til at modtage gæster, som gerne vil have et kik ud over den fuglerige ferskvandssø i Gyldensteen Strand. Aage V. Jensens Naturfond har i øvrigt forespurgt, om lokalforeningen kunne være behjælpelig med guidning på nogle af de
søndagsture, som Fonden gennem året arrangerer i området, og der blev truffet
aftale herom.
Næste møde afholdes den 12. oktober 2017.
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