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Formandens beretning 

2017 er det første år hvor foreningen for alvor skulle i gang efter lang tids venten på at trækfuglecentret og 

fuglestationen blev etableret i maj 2017. 

Det har været et begivenhedsrigt år, hvor ikke bare vores forening skulle finde sine ben i ”den nye verden” i 

Skagen, men hvor også både fuglestation, trækfuglecenter og caféen skulle etableres og arbejde sig frem 

mod daglig drift.  

Fuglefestivalen og den længe ventede indvielse af trækfuglecentret i 2017 var en meget stor prøve på det 

samarbejde der fremadrettet skal til mellem parterne omkring fyret, for at alle drømmene og visionerne 

kan blive til virkelighed. Selv om der i tiden efter indvielsen skulle vise sig at være nogle startvanskeligheder 

både det ene og det andet sted, så har tiden også vist, at det netop er samarbejdet og fællesskabsfølelsen 

der gør, at vi alle blomstrer – hver for sig og sammen. 

Vores frivillige medlemmer har ydet en stor og flot indsats i forhold til at hjælpe fuglestationen i gang både 

hvad angår praktiske opgaver på stationen og ornitologiske opgaver i felten.  

Men også i arbejdet med at få SkafVen til at fungere godt, har frivillige kræfter gjort en stor indsats. 

Bestyrelsen har afholdt møder stort set hver måned hvor fokus har været dels at få foreningen sat i system, 

hvervet medlemmer, planlagt aktivitetsprogram og gennemføre arrangementer. I samarbejde med Skagen 

Fuglestations bestyrelse er der også gennemført flere gode projekter til fælles gavn og nytte. 

Der er kommet rytme i aktiviteterne i Birders Club hvor det er lykkedes bestyrelsen at finde gode 

foredragsholdere til klubaftnerne hver den anden onsdag i måneden. Deltagerantallet ligger mellem 15 og 

30 på disse foredrag, hvilket er rigtig flot. 

I samarbejde med Fuglestationen er det lykkedes at sammensætte et endnu flottere program for 

Fuglefestivalen end set tidligere. I år med tur til Hirsholmene, DOF Ung Bird Race og børnearrangement. 

Det har været og er fortsat et mål for bestyrelsen, at fuglefestivalen langsomt men sikkert bliver større og 

større år for år som den hovedaktivitet foreningen har ansvaret for. 

I det forgange år er foreningen kommet op på godt 100 medlemmer og der er en forventning om, at det 

fortsat vil stige i 2018. Vor es nyhedsbrev udsendes til omkring 140 personer. 

Økonomisk kører vi foreningen på et relativt skrabet men holdbart budget. Det vil dog på sigt være 

nødvendigt, at Bestyrelsen finder yderligere indtægter hvad enten det gælder støtte eller direkte indtægter 

fra vore aktiviteter, sådan at vi også på det økonomiske område kan være med til at sikre aktivitetsniveauet 

både i foreningen og på fuglestation.  

God Fuglefestival og forår i Skagen 

Kurt Rasmussen 
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