
Nyt fra bestyrelsen – møde torsdag den 4. januar 2018 

Som det er alle medlemmer bekendt, gennemførte bestyrelsen umiddelbart før jul en 
brugerundersøgelse vedr. DOF Fyns hjemmeside. På et skema, som kunne downlo-
ades, blev der stillet i alt 10 spørgsmål om hjemmesidens udformning og indhold, der 
alle kunne besvares ved afkrydsning i rubrikker med teksten: Dårlig, Nogenlunde, Ok, 
Tilfreds og Fremragende, og derudover var der mulighed for formulering af uddyben-
de kommentarer. 

Fra lokalafdelingens omkring 1000 medlemmer, var der indkommet i alt 27 besvarel-
ser. Normalt vil man mene, at en spørgeskemaundersøgelse kun vil have evidens, 
hvis der er tale om en rimelig svarprocent, men til trods herfor gav de 27 skemaer 
alligevel anledning til en seriøs drøftelse og forslag til ændringer af hjemmesiden. 

Den nærmere redegørelse herfor vil blive udmeldt senere.  

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen var det møde, som bestyrelsen sammen med 
Naturpolitis Udvalg har indbudt lokalafdelingens 10 kommunerepræsentanter i de 
grønne råd til onsdag den 17. januar. 

Overskriften for mødet er: DOF Fyns naturpolitiske arbejde, et arbejdsområde som – i 
lyset af det pres der i stigende grad er på vores natur og dermed på fuglelivet - kræ-
ver indsigt, stor arbejdsindsats og sammenhæng i initiativer. Det er i den forbindelse 
ikke mindst en intention, at kommunerepræsentanterne understøttes af og knyttes 
bedre til både bestyrelsen og Naturpolitisk Udvalg, så de er godt rustet til at klare de 
udfordringer, de har i kommunerne. 

Første afdeling i aftenens program er et oplæg fra Niels Andersen om den såkaldte 
”vådområdeindsats” jf. aftalen mellem kommunerne og staten om gendannelse af 
13.000 ha vådområder for at begrænse kvælstofudledningen til vandmiljøet. Besty-
relsen har umiddelbart før jul til hver kommune fremsendt et af Naturpolitisk Udvalg 
udarbejdet særdeles vægtigt og flot materiale med titlen: ”Vådområdeindsatsen – et 
inspirationskatalog fra DOF Fyn til kommunerne”. 

Som inspirator og særlig rådgiver deltager biolog Knud Flensted fra Fuglenes Hus i 
aftenens program. 

Planen for generalforsamlingen den 26. februar blev endnu en gang rundet, og besty-
relsen kunne med stor tilfredshed konstatere, at der er fundet en god mand, Peter 
Pelle til den vakante post som DOF Fyns repræsentant i Det Grønne Råd i Nyborg 
Kommune. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22. februar 2018. 
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