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Referat 

1) Som dirigent valgtes Niels Eriksen og som referent Peter Laursen. 

2) I formandens sygefravær oplæste dirigenten formandens beretning, som godkendtes enstemmigt. Der 

udspandt sig en kort diskussion som fortsattes under ”Eventuelt”, hvorfor disse diskussioner references 

nedenfor under eventuelt. 

3) Regnskab (1. april 2017 - 1. april 2018): Foreningens nettoformue er faldet fra ca. 24.700 kr til ca. 21.840. 

Faldet skyldes primært etableringsomkostninger, og giver ikke anledning til bekymring. De vigtigste 

posteringer blev gennemgået. Regnskabet godkendtes enstemmigt. Udenfor selve regnskabet bemærkes, 

at der er en aftale om, at foreningen støtter udgivelsen af en bog om Skagen Fuglestations Historie, som 

Erik Kramshøj skriver på, med 10.000 kr.  

4) Budget (1. april 2018 – 1. april 2019): Der blev fremlagt et budget som balancerer med såvel indtægter 

og udgifter på hver ca. 17.000 kroner. Budgettet er fleksibelt og udgifterne kan tilpasses om nødvendigt.  

Kontigentet er fortsat 100 kr. pr. år. 

5) Valg til bestyrelsen.  Jens Kirkeby blev indvalgt som bestyrelsesmedlem og Lene Kappelborg som 

suppleant til bestyrelsen. Erik Kramshøj udtræder af bestyrelsen og takkes for den store indsats over årene. 

Og vi regner da bestemt med at se ham igen. 

6) Niels Eriksen blev genvalgt som revisor.  

7) Indkomne forslag.  Punktet udgår, da der ikke var indkommet nogen forslag 

8) Eventuelt. Her refereres de vigtigste punkter, som fremkom under dette punkt, men også sporadisk 

under foregående punkter. 

a) Simon (stationsleder) og Niels bad om ikke foreningens medlemmer kunne være mere aktive og 

støttende i forhold til stationen i det daglige arbejde.  Et ønske som Simon har udtrykt før. Vi har bare ikke 

fundet formlen for det. 

b) Det blev nævnt at på et punkt har foreningen fejlet sine visioner: Vi har praktisk taget ikke fået involveret 

”den almindelige skagbo” i fuglestationen og dens aktiviteter.  Der er de mennesker involveret, som man i 

forvejen kunne forvente. Bestyrelsen er klar over dette, og det har været oppe at vende på flere 

bestyrelsesmøder – især i begyndelsen af perioden. Der blev foreslået pjecer, plakater og lignende tiltag. 

Bestyrelsen må tage det op igen efter sommerferien. 

c) Grænsefladerne mellem the 3 interessenter i det grå fyr (centret, stationen og foreningen) blev 

diskuteret. Konstruktionen giver tilsyneladende stadig lidt usikkerhed. Det blev herunder nævnt at centret 

kunne være mere fleksibelt med lejlighedsvist gratis adgang, alternativt  børne- , pensionist- og/eller 

grupperabatter med henblik på at få flere lokale besøgende til centret selv, men også med henblik på en 

afsmittende effekt på stationen og foreningen. 

d) Det bør være muligt for især centret, men også stationen, at drage fordel af den stigende 

krydstogtturisme i Skagen. Der kører busser med krydstogtturister forbi flere gange om ugen i sæsonen. 



Det er imidlertid en branche hvor der er meget stramme regler og der skal være en vis økonomi i det, hvis 

rederierne mv. skal være interesserede (småbeløb tæller ikke i denne branche!). Vi bør alle (centret, 

stationen og foreningen) kigge på hvad der kan gøres med henblik på den kommende sæson. I år er løbet 

kørt, formentligt. 

 

 

Peter Laursen 

Referent 

 


