
Bestyrelsens Beretning 2018- 2019 

I det andet år af foreningens reelle levetid har bestyrelsen brugt tid på omstillingen fra at være en 

gruppe der har arbejdet med projektet Skagen Fuglestation til at være en formel selvstændig 

forening. Det har været tydeligt, at vi har været vante til en uformel tilgang til arbejdet og det har 

krævet lidt tid til omstilling. 

Fra periodens start omfattede foreningen godt 100 medlemmer. Men vi har med 

kontingentindbetalingerne i 2019 oplevet en nedgang, så vi på nuværende tidspunkt er 76 

medlemmer. Det er måske meget naturligt, at vi i indvielsesåret nåede langt ud og fik mange 

medlemmer fra andre dele af landet, særligt Københavnsområdet, som i år har valgt ikke at betale 

kontingent, da de i sagens natur ikke får meget for pengene. 

Samtidig kan vi se, at der af medlemsskaren endnu ikke er så mange der tager aktivt del i arbejdet 

i foreningen. Dette skyldes formentlig for de lokales vedkommende, at vi i Bestyrelsen ikke har 

været så gode til at formidle ud op opgaver m.m. 

Bestyrelsen ved formanden deltog i en lille arbejdsgruppe der i efteråret 2018 satte sig for at 

evaluere det første år. Det var tydeligt, at dele af det samlede projekt omkring fyret gik rigtig godt 

og andre mindre godt. Fuglestationen og Caféen havde god succes i 2018. Centret og SkafVen 

mindre god. Derfor blev hele organisationen og måden vi arbejder sammen på kastet op i luften og 

resultatet er, at det hele landede i en helt ny måde at samarbejde på. For os betød det, at vi 

ændre navn og formålsparagraf, hvilket forhåbentlig sender det signal til offentligheden, som vi 

gerne vil, nemlig at vi er en bred forening der støtter op om det samlede projekt i Det Grå Fyr. 

Samarbejdet har allerede vist sin værdi, idet vi har tilrettelagt årets festival sammen, men dog 

stadig med foreningen som hovedarrangør. 

Vi fik allerede fra årets start gang i en fast klubaften i Birders Club, hvor der er blevet afholdt 8 

møder med gode foredrag. Deltagerantallet svinger fra 15 til 2, hvilket må anses for at være ret 

fint set i forhold til hvor mange medlemmer vi er. 

Vi mistede i år Lene Kappelborg i bestyrelsen, men fik til gengæld en god leder for centret, idet 

hun tiltrådte denne stilling 1. januar. I aften skal vi også sige farvel til John Pip og Linda, som har 

valgt at træde ud af bestyrelsen. Både John og Linda har været med i arbejdet i flere, for John´s 

vedkommende fra starten sidst i 90´erne. Begge skal have en stor tak for indsatsen. Lene har kun 

været med i en kortere periode, men deltog også, som turistchef, i planlægningsgruppe for flere år 

siden. Lene deltog i øvrigt i den lille evaluerende arbejdsgruppe, først som bestyrelsesmedlem og 

senere som centerleder og har med sin viden om forholdene i Skagen, forretning og PR bidraget 

væsentligt til vores organisationsændring. Derfor også tak til Lene for indsatsen. 

2019-2020 vil af bestyrelsen blive brugt til at forstærke forholdet til medlemmerne med endnu 

flere aktiviteter og formulering af de opgaver på Det Grå Fyr som vi kan byde ind på. Jeg ser gerne, 

at vi når op i nærheden af 200 medlemmer ved udgangen af næste periode, så vi kommer ind i 

20´erne som en stærk og handlekraftig forening med rødder i Det Grå Fyr, Fyrtårnet, Centret, 

Fuglestationen og selvfølgelig naturen på Skagens Odde. 
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