
Tale til afgåenide bestyrelsesmedlemmer

                                                               Kære Lilly 
Du blev valgt som suppleanit til bestyrelseni i 2013, og i 2016 bliver du så ordiniært medlem af 
bestyrelseni. Desværre stopper du niu, fordi du ikke kani fnide tideni til bestyrelsesarbejdet.
Det er vi rigtigt kede af! Du har som medlem af bestyrelseni og som medlem af 
ekskursionisudvalget kommet med dinie gode velrefekterede bidrag til vores sniakke og 
beslutniiniger. Vi kommer til at savnie dig! Meni vi håber, at vi fortsat kani mødes med dig 
omkrinig dinie anidre DOF tillidsposter, som rede-koordiniator for havørnie og niaturligvis ikke 
minidst som eni meget aktiv turleder. Meni du skal ha eni stor tak fra DOF Fyni
 

Kære Ivani
Jeg har forsøgt at grave tilbage, og jeg menier at du har været medlem af bestyrelseni sideni 
2009. De første to år som suppleanit og sideniheni som fuldt medlem.
Jeg er niødt til at spørge dig selv, er det korrekt? Det er i hvert fald niok meget symptomatisk… 

For Ivani du har struktur og overblik over rigtig manige af de sager, som er passeret heniover 
DOF Fynis skrivebord i de niæsteni 10 år, som du har medvirket i.

Det er bl.a. i arbejdet som koordiniator for vores repræsenitaniter i kommuniernies grøninie råd, 
at manige udenifor bestyrelseni har samarbejdet med dig. Du påtog dig opgaveni allerede helt 
fra starteni, da rådenie blev opretet eeer kommunialreformeni i 2007. Opgaveni har rigtigt 
meget hanidlet om at sørge for at vores repræsenitaniter kuninie få deni opbakniinig, som de hver 
især har brug for til arbejdet, og det har været utroligt forskelligt. Meni du har som deni 
geniniemgåenide personi formået at samle trådenie alligevel. 
Udover dinie åbenilyse adminiistrative evnier og erfariniger, så er du også manideni som byder inid
og for tinigenie gjort. 
I forhold til det øvrige bestyrelsesarbejde, så er det éni af dinie helt store kvaliteter, at du er 
rigtig god til at se sagernie ud fra et bredere perspektiv, og da du er eni ualminidelig rar manid at
arbejde sammeni med, så kommer vi til at savnie dig i arbejdet fremover.
Da jeg forledeni sammeni med et anidet meget aktivt medlem af vores foreniinig begræd, at du 
niu stopper i bestyrelseni, så brugte hani følgenide udtryk om dit arbejde, og de spor du har sat i 
lokalafdelinigeni: Ivani har professionialiseret DOF Fyni. Vi er ikke lænigere kuni eni fok 
fjällrävenibærenide niaturenitusiaster, meni eni foreniinig som mani tager alvorligt.
Jeg synies, at det er uniderfunidig og rammenide ros til dig Ivani, og med dete lille  itat vil jeg 
sige dig manige tak for inidsatseni geniniem alle årenie. Natureni og vi anidre har meget at glæde 
sig over i dit arbejde! Tak Ivani for dit væsenitlige bidrag!
Heldigvis ved jeg, at du stadig har et stort projekt i DOF Fyni regi, så vi får også set nioget til 
hinianideni i deni niærmeste fremtid


