Skagen Fuglestations Venner (SkafVen)

Nyhedsbrev nr. 1 - januar 2018

Kære venner
Først og fremmest ønsker bestyrelsen alle et rigtigt godt nytår. Nytåret betyder jo, at det er tid at se frem til
et nyt og spændende år, men også til at se tilbage på det vi siger farvel til.
For SkafVen, Fuglestationen og Centret har det været et meget spændende år først og fremmest fordi det
vi har arbejdet på i så mange år endelig blev til virkelighed. Men alt virker jo ikke perfekt fra dag 1 og der
har for alle involverede været meget arbejde at udføre i det første år. Men overordnet set, så kan vi sige, at
alt er kommet godt fra land og skibet der blev søsat i maj er på en stødt og god kurs.
For foreningen har der på mange måder været travlt. I bestyrelsen har vi arbejdet på at få foreningen sat i
gang, startet egentlige klubaftner hver den anden onsdag i måneden, hvor der i 2017 har været flere
spændende foredrag og flere følger i 2018. Birders Club er for alvor ved at blive vores foreningslokale og vi
indretter os lige så stille, så det bliver endnu mere attraktivt. Vore medlemmer har også gjort en stor
indsats med frivilligt arbejde for stationen, som vi har været med til at indrette og gøre klar.
2018 kommer til at byde på endnu flere opgaver, både af praktisk karakter og af egentlige
formidlingsopgaver og hjælp til stationens daglige arbejde. Simon og Morten har gjort et kæmpe stykke
arbejde på stationen og har hele tiden brug for vores hjælp til de mange gøremål.
I foreningen har vi allerede et program for de første måneder sat sammen, som du selvfølgelig kan se på
vores hjemmeside. Der er både planlagt flere spændende foredrag og vi begynder også at byde
medlemmerne på fugleture, hvor vi lægger ud med en nattur til Vejlerne i maj.
Allerede nu i januar starter bestyrelsen med at planlægge årets fuglefestival, hvor vi forsøger at øge
aktiviteterne, så vi langsomt får opbygget en stor og flot fuglefestival som kan blande sig med alle de
mange andre spændende ting der foregår hen over året i Skagen.
Skagen Fuglestations Bestyrelse har også arbejdet effektivt igennem 2017 primært med driften af
fuglestationen. Der er gjort et stort stykke arbejde for at få publiceret de indsamlede data. Her er en stor
udfordring som vi skal arbejde på at få løst i det kommende år. Helt aktuelt mangler vi en redaktør, der vil
stå for at samle trådene til en publikation. Så hvis du har lidt erfaring med at holde styr på forfatterne,
deadlines o.s.v., så hører vi rigtig gerne fra dig til en snak om hvad opgaven eventuelt kunne indebære, eller
måske du kender en der kunne være interesseret.
Du er velkommen til at henvende dig til formanden for Skagen Fuglestations Bestyrelse Niels Eriksen på tlf.
40 51 62 33 eller mail korsgaard-eriksen@mail.dk.

Kommende aktiviteter i foreningen.
Onsdag den 10. januar.
Jens Kirkeby holder foredrag om Sibirien.
Onsdag den 14. februar.
Kurt Rasmussen holder foredrag om Ammarnæs i Lapland.
Onsdag den 14. marts
Under planlægning
Onsdag den 11. april.
Knud Pedersen holder foredrag om Sydafrika.
I starten af maj i forbindelse med Fuglefestivalen afholdes generalforsamling.
11.-13. maj
Fuglefestival. Måske tages også den 10. maj med.
25.-26. maj.
Kurt Rasmussen er turleder på en nattur til Vejlerne
Juni
Grillparty ved Birders Club
Følg med på vores hjemmeside hvor du også kan se detaljerne om de enkelte arrangementer.
https://www.skagenfuglestation.dk/venneforeningen/aktiviteter

Kontingent
Et nyt år betyder også, at det er tid til at forny dit kontingent. Som fastsat på generalforsamlingen i 2017, er
kontingentet fortsat 100kr pr. medlem.
Du kan indbetale dit kontingent til vores konto i Spar Nord:
9236 4575900955
Husk at påføre dit navn på betalingen.

Det var alt for denne gang.
Har du noget på hjerte som du gerne vil dele med bestyrelsen, så sendt formanden en mail.

Venlig hilsen
Kurt
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