DOF Fyns pr-arbejde 2012
Beretning / orientering til DOF Fyns generalforsamling 5. februar 2013.
Undertegnede har mere eller mindre selvbestaltet dannet en lille gruppe af personer, der
stiller op og hjælper til ved div. arrangementer.
Der blev lagt hårdt ud med telt ved Ørnens Dag på Stigeø i forbindelse med indvielse af
fugleskjulet. Af helbredsmæssige årsager og for sen modtaget invitation fra
Havnekulturfestivalen måtte vi desværre udelade repræsentation her. Også i år var vi med
på Fjordens dag, hvor vi atter havde slået lejr på Klintebjerg Havn. Årets placering var lidt
skjult for folk, men vi havde fin udsigt over fjorden. Ved Fjordens Dag havde vi atter en fin
tips-konkurrence for børn med gaver fra Naturbutikken sponsoreret af DOF Fyn, og
lodtrækning blandt modtagne ”isfuglesedler” med bøger om Odense Fjord og Ølundgård
sponsoreret af Kurt Due samt DOF Fyn.
Det er nogle aktiviteter, der trækker folk forbi, og som også giver os mange gode
muligheder for at få folk i tale. Det har også været et meget stort aktiv, at vore Rovfugle er
blevet malet så flotte. De for mange roser fra besøgende. Der bliver også delt ud af de
mange forskellige foldere som DOF udgiver.
Et andet stort aktiv er salg af fugle-pins. De små nåle med en fugl på til kr. 20 pr styk.
Salgskasserne er altid med til Åbent Tårn arrangementerne på Gulstav og Tryggelev.
Af det løbende regnskab kan tydeligt ses, at vi missede havnekulturfestivalen. Der blev
”kun” solgt for kr. 1.920,- i 2012. Men over de 2 år tilsammen, er der solgt for kr. 6.100,- og
afregnet til DOF i København med kr. 5.550,-. Resten beror som byttepenge.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige de mange hjælpere, jeg undlader at nævne
navne af skræk for at overse nogen, en rigtig meget stor tak, fordi I altid er så beredvillige,
når jeg inviterer på arbejde!
2013. 31. januar
Børge Rasmussen

