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Kære venner
Endelig titter foråret langsom frem. Sangsvaner og gæs er lettet for at flyve nordpå og de første trækfugle
fra syd er ankommet.
Efter en lang og kold vinter er vi nu klar til forårets hektiske dage i felten og med aktiviteter. Bestyrelsen har
siden januar arbejdet med at få programmet til årets fuglefestival gjort færdigt. Nu er der her. Find det på
http://skagenfuglefestival.dk/
Vi synes selv, at vi har fået lavet et rigtigt godt program hvor der dels er gentagelser af tidligere års succes
og nye ting. Blandt de nye vil jeg nævne ny tur på Gyvelstien lørdag morgen, hele to foredrag torsdag og
fredag aften og så invitation til en hyggelig aften med grill m.m. i gårdhaven ved fyret.
Som noget helt nyt arrangerer vi i år en tur til Hirsholmene på åbningsdagen den 10. maj. Der er kun 10
pladser, så hvis du rigtig gerne vil med, så skynd dig at sende din tilmelding til Lars. Men tjek selv
programmet. Inviter venner og familie med en tur til Skagen og send ønsket om perfekt fuglevejr i
perioden.
Generalforsamling:
Onsdag den 9. maj kl. 19 afholder vi årets generalforsamling i Birders Club ved Det Grå Fyr.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Beretning om foreningens virke.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Fremlæggelse af budget.
Valg til bestyrelsen.
På valg er:
- Knud Pedersen
genopstiller
- John Pedersen
genopstiller
- Erik Kramshøj
genopstiller
- Rie Voertmann
genopstiller
- Linda Mølgaard
genopstiller

7. Valg af revisor.
8. Indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Husk tilmelding til generalforsamlingen til formanden – kurt@alfa-web.dk.

Arbejdsdage
Fuglestationen er naturligvis også på vej op i gear efter den lange vinter og derfor er der bud efter hjælp til
forskellige ting. Vi har allerede afholdt en arbejdsdag – i lørdags – hvor der blev sat net op på Grenen. Men
der er også andre opgaver der skal løses inden længe. Der er endnu ikke sat dato på den næste arbejdsdag.
Det udsendes til alle på mail.

Vi ses i Skagen
Kurt

Kommende aktiviteter i foreningen.
Onsdag den 11. april
Bjarke Huus Jensen holder foredrag om Life projektet i Skagen
9. maj kl. 19
Årets generalforsamling afholdes i Birders Club.
10. - 13. maj. Skagen Fuglefestival.
25.-26. maj.
Kurt Rasmussen er turleder på en nattur til Vejlerne.
Juni
Grillparty ved Birders Club.
August
Kurt Rasmussen holder foredrag om Indonesien.
September
Knud Pedersen holder foredrag om Sydafrika.
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.
Du kan også indbetale kontingentet via mobile pay på tlf. 40 21 64 77
Det var alt for denne gang.
Har du noget på hjerte som du gerne vil dele med bestyrelsen, så sendt formanden en mail.
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