Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn d. 8. 1. 2019
Til stede: Henrik, Kell, Jens, Ella, Claus, Michael (ref.)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og herunder opfølgning fra sidst.
Michael har sendt referater fra tidligere generalforsamlinger til Steen til at lægge på
hjemmesiden.
Jette Gandrup kendt fra Formidlingsgruppen har heldigvis sagt ja til at opstille som
suppleant til bestyrelsen til kommende generalforsamling.

2. Samarbejdet med Natud og møde, referat udsendt.
3. I bestyrelsen arbejder vi i samarbejde med Naturpolitisk Udvalg stadig målretttet på at
understøtte AVJ Naturfond i at indkøbe et endnu ikke nærmere defineret stykke DOFfynsk
natur i topklasse… Claus meldte, at 5 folk er hyret til den praktisk gruppe.

4. Nyt til hjemmesiden og hjemmesideudvikling
5. Vi glæder os over de imponerende besøgstal. Der skal lyde en meget stor ros til de flittige
skribenter Søren Gjaldbæk, Esben Eriksen, Claus dahlskov, Steen Lauritsen og Per
Rasmussen

6. Generalforsamlingen og nye initiativer omkring KNF
Vi afholder generalforsamling i DOF Fyns lokaler d. 19.2. kl. 19. Det er allerede annonceret
bl.a. her på siden tidligere.
Efter generalforsamlingen vil Niels Andersen fortælle om Vibens trængsler i
landbrugslandet. Paraguay foredraget med Michael vil vi tage som en café aften senere på
året.
Ivan har påtaget sig opgaven som dirigent efter Søren G. Som er bortrejst
Michael arbejder videre med forslaget om nye initiativer på KNF. Der kom nye input i
diskussion på mødet.

7. Lokal fynsk Havørne-rep.

Vi har fået en lokal fynsk havørne koordinator. Det er Lilly Bomholt som i forvejen er godt
inde i arbejdet omkring havørne på Fyn. Tiltaget er nyt for Projekt Ørn, og sket på
opfordring fra DOF Fyn.

8. DOF Fyn ekskursionen d. 9.2 til Lille Vildmosen.
Ivan Beck varetager det praktiske omkring turen og kontakt til vores chauffør Kjeld Meiling.
Der er 55 pladser i bussen, og der er ca. 25 ledige pladser, nu hvor vi nærmer os deadline.
Claus’s forslag om, at de frivillige i Fugleværnsfondens arbejdsgrupper tilbydes de
resterende pladser efter ”først-til-mølle-princippet” blev vedtaget. Dernæst lægges de evt.
overskydende pladser ud på hjemmesiden.

9. Lokalafdelingspulje. Friluftsrådet.
Lokalafdelingspuljen i Friluftsrådet kan kun søges af lokalforeninger.
Kell undersøger muligheder for IT-opkobling og/eller indkøb af en bærbar pc.
Henrik kontakter Børge Rasmussen Formidlingsgruppen og Hans Rytter
Ringmærkningsgruppen for at høre, om de har behov til at ansøge om midler.
Ansøgning, der skal sendes inden d. 1.2.

10.Næste møde
Onsdag d. 6. feb. kl. 17.00 i lokalet - et kort møde prioriteret til forberedelse af
generalforsamlingen

