Nyt fra bestyrelsen – møde den 12. oktober 2017
Under punktet ”Nyt til Hjemmesiden” orienterede Steen Lauritsen og Ivan Sejer
Beck om et møde den 19. september med vores webmaster, Mogens Ribo. Der
er flere ideer til forbedring af web-siden, men der er enighed om, at der som
indledning hertil skal gennemføres en spørgeskemaundersøgelse i medlemskredsen. Mogens, Steen og Ivan udarbejder forslag hertil, og det forelægges
efterfølgende bestyrelsen.
Det kan i øvrigt konstateres, at der dagligt er mellem 200 - 260 besøg på vores
hjemmeside. Det må betegnes som overraskende flot!
Fra et medlem var indkommet forslag om, at der i de lidt fuglemæssigt stille vintermåneder anspores til lidt feltaktivitet ved gennemførelse af en speciel ”VIBkonkurrence”.
”VIB” dækker fuglearterne Vandstær, Isfugl og Bjergvipstjert, og der skal være
tale om en enkeltmandskonkurrence i hver kommune for sig. Vinderen skal naturligvis præmieres, og samtidig kan det gøres op, hvilken af de fynske kommuner, der scorer flest observationer af disse tre spændende ”vinterfugle” i perioden 1. november 2017 – 31. januar 2018.
Bestyrelsen er med på ideen.
I repræsentantskabsmødet den 18. – 19. november deltager formanden, Henrik
Kalckar sammen med Kell Grønborg og Ivan Sejer Beck.
Efter henvendelse fra Nis Rattenborg, DN Langeland deltager DOF Fyn i et efterårsarrangement på Skovsgaard lørdag den 21. oktober. Projektet går bl.a.
ud på, at besøgende skal involveres i udarbejdelsen af stærekasser, samtidig
med at der orienteres om stærens trængsler i dagens Danmark. Det er Børge
Rasmussen fra DOF Fyns formidlingsgruppe, der er kontaktperson, og som arbejdskraft er der tilsagn fra gode folk i Fugleværnfondens arbejdsgruppe på
Langeland.
Bestyrelsen godkendte at dække halvdelen af materialeudgifterne til stærekasserne – et beløb på 1.835,00 kr.
Som en lidt overraskende hastesag fra Fuglenes Hus (modtaget umiddelbart
før mødet), drøftes DOF’s repræsentation i de nye lokale naturråd, der skal
etableres i forbindelse med Folketingets vedtagelse den 17. juni i år af en ændring af Planloven og som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet
planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og udarbejde et Grønt Danmarkskort.
Landet opdeles i 20 geografiske områder, hvor der i hver skal oprettes et lokalt
naturråd, og til naturrådet for Fyn skal DOF Fyn indstille henholdsvis en mand
og en kvinde. Det er både en vigtig og en krævende opgave at være med i en

opgave af den karakter, og bestyrelse trækker i forvejen på mange gode medlemmer i forskellige sammenhæng, men nu skal der igen findes medlemmer
med lyst, tid og kompetence til at være med i et stort projekt. Fristen for indstilling til DOF er den 27. oktober.
Datoen for julefrokosten fastsættes til fredag den 11. december.
Næste møde, hvor vi får besøg af DOF Fyn’s kontaktperson i Hovedbestyrelsen, Lene Smith afholdes tirsdag den 28. november kl. 18:00.
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