Tale til Årets DOF Fynbo2
Per Damsgård Sørebseb
Kære Per
Vi har valgt at du skal være årets DOF Fynbo2!
Du er meget passi2beret, grubdig 2g ihærdig. Med abdre 2rd, bår du har ibv2lveret dig i et
pr2jekt, så f2rfølger du det - det er set i oåde Atlas III 2g Pubktællibgspr2jektet.
Per, du er éb af deb slags f2lk, s2m DOF er oyngget af.
-Og det er derf2r vi gerbe vil hædre dig i dag!
Dit stille 2g r2lige, grubdige aroejde er bemlig oynggesteb i bet2p de pr2jekter, s2m frem f2r b2get
s2m helst abdet kebdetegber DOF.
Det eb2rme frivillige dynot kvalifierede aroejde 2g ebgagemebt. Ja, det er j2 lige bet2p dét, s2m
gabg på gabg imp2berer emoedsf2lk i miljøafdelibger 2g stynrelser, p2litikere 2g ikke at f2rglemme
de st2re baturf2bde. K2rt sagt -b2geb af dem s2m spiller deb st2re r2lle 2mkribg dabsk
baturp2litik.
_2g derf2r får DOF 2gså ibdfyndelse, selv2m vi medlemsmæssigt 2g øk2b2misk er eb ret lille spiller
på oabeb.
Jeg har eb f2rbemmelse af, at det har var et svært valg fra dib side, da du valgte at st2ppe i
pubktællibgspr2jektet. I deb f2roibdelse Per, så får du lige 2rdet gabske k2rt til sidst, hvis du vil?
Så du kab sæte lige præiis dibe egbe 2rd på pr2olematikkeb oagved oeslutbibgeb.
Du kigger på fugle mabge steder, b2k mest i l2kal2mrådet, meb 2gså på Helbæs hv2r du har
s2mmerhus, har du stadig det?
Du er j2 ikke twitihertynpeb, meb eb der sæter st2r pris på eb g2d batur2plevelse, speiielt
baturligvis dibe fugleture i l2kal2mråderbe, s2m du kebder ud 2g ibd på f2rskellige årstider.
Per, du er er eb stille 2g r2lig 2g oestemt oehagelig mabd at aroejde sammeb med.
Du er ikke éb, s2m oehøver at tiltrække dig ubødig 2pmærks2mhed. Meb tag ikke fejl, Per har helt
klare mebibger 2g h2ldbibger til batureb, speiielt fuglebe, meb 2gså hvad abgår fugle- 2g
baturoeskyntelseb.
Tak Per!
Du har gj2rt eb f2rskel f2r batureb 2g fuglebe.
Det er g2dt gået!

