Nyt fra bestyrelsen – møde den 22. februar 2018
Som det fremgår af ”Nyt fra bestyrelsen” fra årets første møde den 4. januar, så var der fra
bestyrelsens side gjort både en del overvejelser og stillet forventninger til det møde, der i
samarbejde med Naturpolitisk Udvalg blev afviklet den 17. januar med vores kommunerepræsentanter som målgruppe – og med Knud Flensted fra Fuglenes Hus som speciel gæst.
Evalueringen af arrangementet var positiv. Der var kun afbud fra to kommuner, og det faglige indhold om den såkaldte vådområdeindsats og Knud Flensteds gennemgang af vigtige
emner i forbindelse med det naturpolitiske arbejde i kommunerne - og kommunerepræsentanternes rolle i forbindelse hermed – var både relevant og oplysende.
Netop i forlængelse af dette møde drøftedes igen etableringen af et tættere samarbejde mellem Naturpolitisk Udvalg og bestyrelsen, og som konkrete initiativer besluttes det, at udvalgets dagorden fremover fremsendes direkte til hver af bestyrelsens medlemmer, og at et
bestyrelsesmedlem på skift deltager i udvalgets møder.
Under den faste runde om hjemmesiden roste formanden Steen Lauritsen for hans fine artikler om fynske vinterfugle.
Den forestående generalforsamling (den 26. februar) foranledigede et par positive initiativer.
Det blev i enighed besluttet som foreslået af kassereren, Niels Bomholt, at der – for at trække medlemmer til - skulle serveres gratis ostemad og øl til deltagerne i generalforsamlingen,
og at den gamle projekter, som primært anvendes i forbindelse med afholdelse af cafeaftener, skulle udskiftes med en nyere model. Michael Mosebo kunne i øvrigt – efter et ret som
omfattende analysearbejde af indberetninger på DOF-basen i perioden november, december og januar – oplyse, at den suveræne vinder af ”VIB-konkurrencen” (observationer af
Vandstær, Isfugl og Vipstjert) var den kendte ornitolog, Søren Bøgelund. Vinderen ville blive
hædret i forbindelse med generalforsamlingen.
En særdeles interessant melding om et eventuelt naturprojekt på Siø blev drøftet, og Naturpolitisk Udvalg er på sagen. Også det nye naturområde, Sybergland i Kerteminde Kommune
er i focus på grund uenighed med golfbanen om placering af et fugleskjul. Her er det vores
mand, Mogens Ribo i Det grønne Råd, der sammen med andre grønne organisationer ihærdigt arbejder for den rette placering af denne facilitet, som Aage V. Jensens Naturfond allerede har doneret penge til.
Næste møde afholdes den 4. april 2018 kl. 19:00.
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