
DET GRÅ FYRS VENNER 

 

NYHEDSBREV APRIL 2019 

 

Foreningen i fremtiden 

På bestyrelsens møde onsdag den 3. april blev afstemningsresultatet godkendt og fra denne dag har 

foreningens skiftet navn fra Skagen Fuglestations Venner til Det Grå Fyrs Venner. Vi ser frem til at komme i 

gang med at implementere forandringerne sammen med de andre aktører på Det Grå Fyr. Foreningens nye 

vedtægter som også blev godkendt ved afstemningen, er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

Vi vil i den nærmeste fremtid i samarbejde med centerleder Lene Kappelborg og fuglestationsleder Simon 

Christiansen udarbejde en ”ønskeliste” for hvad vi gerne vil kunne bidrage med som frivillige medlemmer 

både i forhold til centret og stationen. Listen vil blive sendt ud med næste nyhedsbrev, som vi forventer at 

udgive kort inden Fuglefestivalen starter den 9. maj. 

 

Generalforsamlingen 

Som varslet afholder vi Generalforsamling i Birders Club kl. 19. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Lene Kappelborg) 

2. Beretning om foreningens virke.  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. (Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til 

200kr pr. 1. januar 2020. Forhøjelsen på 100kr går til årskort til centret på Det Grå Fyr.  

Fremlæggelse af budget.  

6. Valg til bestyrelsen.  

     På valg er: 

 Kurt Rasmussen Genopstiller 

 Lars Mortensen Genopstiller 

 Rie Voertmann Genopstiller 

               Linda Mølgaard Genopstiller ikke 

     Der ud over ønsker følgende at trække sig fra Bestyrelsen: 

 John Pedersen 

      Der er således 3 ledige pladser i bestyrelsen  

 

7. Valg af revisor. (Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Eriksen 

8. Indkomne forslag.  

9. Eventuelt.  

Forslag til punkt 7 skal være formanden i hænde på mail senest den 20. april 2019 

 



Fuglefestivalen 2019 

Programmet er stort set færdigt og kan ses på vores hjemmeside www.skagenfuglefestival.dk. 

Dog mangler et par spændende foredrag torsdag og fredag aften. Jørgen Rabøl bliver den ene og Simon er 

ved at finde den anden. Begge foredrag vil fremgå af programmet snarest og der vil blive sendt en 

tilmeldings mail ud til alle medlemmer så snart vi kender indholdet præcist. 

Vi har i år valgt at afholde festivalen over fire dage startende om torsdagen, selv om der i år ikke er nogen 

helligdage. Det gør vi fordi vi gerne langsomt vil udvide festivalen over de kommende år til noget større. 

Vi håber mange medlemmer vil kigge forbi og deltage på nogle af de mange aktiviteter, der blandt andet 

indeholder fejring af to årsdagen for indvielsen af Det Grå Fyr. 

Vel mødt. 

 

Kontingent 

Vi har netop gennemgået vores database og kan se, at der stadig er en del medlemmer der ikke har fået 

betalt kontingent for 2019. Vi er også ved at overgå til et nyt Email system, hvor vi har indtastet alle 

medlemmer der har betalt for 2019.  

Dette nyhedsbrev er udsendt både på den gamle mail liste, hvor alle medlemmer fra 2018/2019 er med og 

på den nye liste hvor kun medlemmer der har betalt kontingent i 2019 er med. Hvis du har modtaget 

mailen med nyhedsbrevet to gange, er det ensbetydende med, at du har betalt kontingentet for 2019. Hvis 

du der i mod kun modtager mailen én gang, mangler vi din betaling, med mindre du har meldt dig ind i 

foreningen inden for den sidste måned. Er du i tvivl så skriv til formanden på kurt@alfa-web.dk. 

1. maj bliver den gamle Email liste slettet hvilket betyder, at medlemmer der ikke har betalt kontingent på 

dette tidspunkt ikke længere vil modtage mails fra foreningen og dermed er slettet af medlemsregistret. 

Du kan betale dit kontingent enten på konto 9236 4575900955 i SparNord eller på mobile pay til formanden 

på 40216477. 

 

Flere medlemmer 

Som alle jo nok ved, så har vi i bestyrelsen arbejdet hårdt på at finde vores ben i alt det nye. Det vi nu skal i 

gang med er at skaffe flere medlemmer både uden for Skagen, men også meget gerne blandt de lokale på 

Skagen Odde, så vi i hverdagen kan være endnu flere frivillige der bakker op omkring fuglestation og center. 

Vi vil gerne opfordre alle vores medlemmer til at fortælle om os, invitere venner og familie med til Skagen 

og fyret for på den måde at sprede viden om os. Vi vil også sætte initiativer i gang fra Bestyrelsen for at øge 

medlemstallet i 2019. 

 

Vi håber vi ses i Skagen i løbet af foråret. 

På Bestyrelsens vegne 

Kurt Rasmussen 

Formand 

http://www.skagenfuglefestival.dk/
http://www.skagenfuglefestival.dk/

