
Nyt fra bestyrelsen – møde den 28. november 2017 

Så blev det sidste møde inden jul – og da vi havde besøg af vores kontaktperson i hovedbe-
styrelsen, Lene Smith var der røde stearinlys på bordet, og der var bestilt håndmadder fra 
Brugsen I Kerteminde. 

Før det blev spisetid, skulle dagsordenen imidlertid klares, og da der var nok at tage fat på, 
blev klokken næsten 20, før det hele endte i ren julehygge. 

Under opfølgningen fra sidste møde kunne formanden meddele den gode nyhed, at Leif Bis-
shop Larsen og Else Klint har indvilget i at indtræde som henholdsvis medlem og suppleant i 
det nye lokale naturråd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, 
som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det aktuelle naturråd omfatter alle de fynske kommu-
ner bortset fra Middelfart, det er koblet til en række jyske kommuner.  

Med hensyn til den annoncerede julefrokost den 1. december, så blev bestyrelsens håb om 
en gentagelse af det hyggelige arrangement fra 2016 desværre ikke opfyldt. Kun 5 med-
lemmer responderede på indbydelsen, så det blev til en aflysning.  

I den faste drøftelse af hjemmesiden, blev de sidst aftalt rettelser og tilføjelser i den pågåen-
de ajourføring af siden gennemgået, og et spørgeskema vedrørende medlemmernes mening 
om DOF Fyn’s hjemmeside udarbejdet af Mogens Ribo blev med en enkelt ændring god-
kendt. Brugerundersøgelsen vil snarest blive meldt ud på hjemmesiden, og forhåbentlig be-
nytter mange medlemmer sig af muligheden for kunne give deres mening til kende. 

 
Det er i øvrigt blevet klart for bestyrelsen, at vores lokale ved Rasmus Rask Skolen kan væ-
re lidt vanskelig at finde. Et par medlemmer gik glip af cafeaftenen den 19. november med 
Michael Mosebo og Allis Højgaard Nilsen om en tur til Ecuador. De kunne simpelt hen ikke 
finde den gamle lærerbolig ved skolen, hvor vi holder til. Det blev derfor aftalt, at der på 
hjemmesiden også skal forsøges indplaceret ”en vejviser”, så alle – især en mørk vinteraften 
– ikke mister et arrangement. 
 
I formandens orientering fra repræsentantskabsmødet den 18. – 19. november blev der ori-
enteret grundigt – både fra det såkaldte formandsmøde og fra selve repræsentantskabsmø-
det. Her var ikke mindst den fortjente hædring af vores egen Niels Andersen en god oplevel-
se, og af væsentlige debatpunkter skal nævnes oplægget til det store nye frivilligprojekt efter 
Atlas III, ”Fuglenes Danmarkskort”. 
 
I den skitserede vision for dette projekt anføres det, at DOF gennem mere end hundrede år 
løbende har arbejdet på at have styr på Danmarks fugle gennem diverse såkaldte citizen 
science-projekter som lokalregistreringer, atlasprojekter, punktællingsprogrammet, careta-
kerprojektet og overvågning af sjældne og truede fugle m.v., men nu er det blevet tid til at 
fokusere aktiviteterne mod morgendagens behov og fylde myndighedernes og DOF’s vi-
denshuller ud. Der skal tegnes et ”Fuglenes Danmarkskort”, der blandt andet kan understøt-
te kommunernes planlægningsværktøj: ”Det grønne Danmarkskort”. 
 
Også KL og Miljø- og Fødevareministeriets aftale om for perioden 2017 – 2021 om etable-
ring af nye vådområder i form af søer, moser og våde enge for at reducere udvaskningen af 
kvælstof blev diskuteret (”Den statslige vådområdeindsts”).  



Naturpolitisk udvalg og kommunerepræsentanterne er hovedaktører i denne sag, og initiati-
ver i forbindelse hermed planlægges. 
 
Generalforsamlingen fastlægges til mandag den 26. februar 2018 kl. 19:00. Lilly Søren-
sen og Ivan Sejer Beck genopstiller ikke. 
 
Næste møde afholdes den 4. januar 2018. 
 
 
                                                        Henrik Kalchar Hansen  /  Ivan Sejer Beck 

 
 


