Referat af bestyrelsesmøde i DOF Fyn
d.3.5. 2018

Til stede: Steen, Esben, Jens, Niels, Henrik, Ella og Michael
Referat: Michael og Henrik
1. Godkendelse af dagsorden og fere punkter
Godkendt med et par ekstra punkter.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og herunder opfølgning fra sidst
3. Sjældne og sårbare fugle på Fyn
Henrik redegjorde for vindmølle-drabet på en ad. Havørn ved Munkebo.
Vores redekoordinator Ivan Beck kunne konstatere at det ikke var en fugl fra
Kertinge Nor parret, og det meddelte han i pressen. Hvilket førte til et enkelt
kritisk læserbrev ang. DOF’ss holdning til vindmøller. Vi valgte ikke at gå ind i
en avis debat med skribenten.
4. Samarbejdet med Natud, en status
Steen beretede fra mødet i Natud, hvor han deltog som bestyrelses
repræsentant. Han fortalte om en debat om Duehøg ellers henviste Steen til
det kommende referat fra mødet.
Jens deltager i næste møde, som foregår på hans hjemmebane på
Gyldensteen.
5. Nyt til hjemmesiden og hjemmesideudvikling
Esben redegjorde for ideerne til en ny hjemmesidestrategi. Hovedpunkterne
er at platormen skal være den som DOF udbyder, så vi ikke er afængige af
en enkelt persons edb support. Samt en større redaktionsgruppe som har
kontakter til mange sider af det fynske fuglemiljø.
Esben havde også snakket med DOF. For 7000,- kunne man få basisversionen.
Jens Søgård står for det og vil i løbet af en uge kunne have det klar for os. Han
ville kunne komme over og rådgive en redaktionsgruppen.
Der var diskussion om et galleri. Der var ikke stemning for at satse på det i det
nye regi, men gerne aktuelle billeder til diverse artikler mm.
Steen og Esben meldte sig til redaktionsgruppen fra bestyrelsen.
Esben indkalder øvrige deltagere til et møde
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6. Rep. mødet
Henrik beretede fra et godt rep.møde med mange spændende emner og
gode ekskursioner. Der kommer referat fra DOF.
7. Fordeling af arbejdsopgaver.
Næstormand: Droppet, da der ikke er nogen kandidater og egentlig ikke
andre funktioner end at møde op til formandsmøde til rep., når Henrik ikke
kan. Vedkommende fndes ved behov.
8. Fuglenes Dag søndag den 27. maj kl. 10-14.
Niels mente ikke, at der var tid. Desuden var der sidste år mødt fere turledere
end deltagere…
Arrangementet blev droppet.
9. DOF-Fynekskursionen (belønningsturen) til SV-Jylland.
Kjeld Meiling kan låne bus og køre for os d. 9.9. Niels er positiv for medvirken
som turleder.
Mandø, Sneum og Saltvandsøen blev nævnt som en mulighed som
ekskursionsmål.
10. Næste møde
25. juni kl. 19 i lokalet.
11. Kommunerepræsentanter
Steen beretede fra et fnt og konstruktivt møde m. 6 fremmødte
kommunerepræsentanter. Der var kommet rigtigt mange forslag på banen.
Der holdes to årlige møder for fremtiden.
Næste møde til eferåret bliver med en biolog fra Faaborg-Midtyn Kommune,
som kommer med et oplæg om naturgenopretning.
12. Evt.
Intet.

2

