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1. Generalforsamlingen
Onsdag den 9. maj gennemførte vi årets generalforsamling i Birders Club. Selv om kun 9 medlemmer
deltog, så havde vi et rigtig godt møde. Referatet er medsendt dette nyhedsbrev, så du kan se hvad der
blev besluttet på Generalforsamlingen.
Bestyrelsen sagde farvel til John Pedersen og Linda Mølgaard, som begge har været med både i den
tidligere koordinationsgruppe og bestyrelsen i flere år.
Frede Jakobsen, Ole Skrubbeltrang og Rita Pate stillede op og blev valgt ind som nye medlemmer.
To vigtige beslutninger blev enstemmigt vedtaget:
Kontingentperioden er flyttet, så den gælder fra 1. maj til 30. april svarende til foreningens
regnskabsår.
Kontingentet er fra 1. maj 2020 hævet til 200kr, hvoraf de 100kr går til årskort, sådan at alle
foreningens medlemmer fra 1. maj 2020 har årskort og dermed også alle de fordele/rabatter dette
giver.
Konstitueringen efter Generalforsamlingen blev som følger:
Kurt Rasmussen
formand
Knud Pedersen
næstformand
Frede Jakobsen
kasserer
Peter Laursen
WEB bestyrer
Lars Morten
medlem
Rie Voetmann
medlem
Jens Kirkeby
medlem
Ole skrubbeltrang
Suppleant
Rita Pate
Suppleant
På alle møder deltager desuden:
Lene Kappelborg
Simon Christiansen
2. Nyhedsbreve m.m. fra Det Grå Fyr

Efter Lene Kappelborg´s tiltrædelse som leder af centret er der sket rigtig mange tiltag i og omkring
fyret. Det vigtigste er, at Centret, Fuglestationen og vi har fået et meget tættere samarbejde, som
allerede betyder, at vi i fællesskab har startet nye initiativer og gennemført arrangementer sammen.
Lene udsender med jævne mellemrum til alle dem der har købt årskort til udstillingen. Det første kom
for noget tid siden og det har jeg vedhæftet dette nyhedsbrev. Det næste kommer den 28. juni.
Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevene fra Lene, så kan du skrive til hende på lekap@nst.dk og
bestille, så du modtager det når det udkommer.
Lene arbejder hårdt på at få en udstilling om selve fyrets historie op at stå i bygningen i mellemgangen
mellem udstillingen og fyret. Der er allerede givet et flot oplæg som Naturstyrelsen nu arbejder videre
med. Trækfugleudstillingen søges også gjort mere publikumsvenlig, men det er både bekosteligt og
tidskrævende, men det kommer lige så langsomt.
Lene, Simon og jeg arbejder fortsat på at udbygge samarbejdet og noget af det som halter i forhold til
udstillingen er modtagelse af gæster i gården, hvor de kan få en hurtig introduktion til attraktionerne
der er samlet i Det Grå Fyr. Vi søger frivillige i Skagen der gerne vil tage en tur med denne opgave og vi
er ved at skrive os ud af en opgaveformulering og hvad det er vi gerne vil have de frivillige gør og siger i
velkomsten af gæsterne. Hvis du har lyst til at byde ind med en dag i ny og næ, så meld dig til mig, så
skal jeg sørge for at du får noget mere information.
3. Sommerhyggefest på fredag (28.juni).
Som tidligere annonceret mødes vi på fredag til en hyggeaften i fyrhaven. Vi starter grillen og
foreningen er vært med pølser, salat og brød. Hvis du gerne vil have noget andet på grillen, kan du selv
medbringe dette (giv besked i tilmeldingen hvis du ikke vil have pølser).
Øl og vand kan købes.
Vi mødes kl. 18, hvor vi siger velkommen og bruger den første time på et eller andet i eller lige omkring
fyret, imens grillen bliver startet og varmet op.
Vi forventer at spise ca. kl. 19.
Du skal tilmelde dig af hensyn til indkøb. Det gør du til kurt@alfa-web.dk, hvor du skriver dit navn, antal
deltagere og om I selv vil medbringe noget andet end pølser.
4. Familie og Naturklub
På Lenes initiativ har hun, jeg og Simon arbejdet med en idé o at få startet aktiviteter for børn og unge
og ikke mindst for deres forældre/bedsteforældre. I sidste uge havde vi et meget konstruktivt møde
med 9 indbudte fra byen, som alle er engagerede i byen og har et stort netværk. På dette møde, som
snart bliver gentaget i en version 2, blev mange gode idéer og ønsker vendt og drejet og projektet ser
godt ud.
Foreløbig er det planlagt, at Det Grå Fyrs Venner opretter en gruppe i foreningen, hvor forældre og
deres børn, eller andre fra familien, melder sig ind som almindelige medlemmer af foreningen.
Gruppen kommer til at hede Familie og Naturklubben og alle kan være med.
Børnene som det handler om møder op til aktiviteter hver søndag det meste af året, hvor de har
medbragt deres forældre, bedsteforældre, en onkel eller tante m.fl.
Aktiviteterne kommer Lene, Kurt og Simon til at stå for i starten, men på sigt er det meningen at
gruppen selv skal stå for aktiviteterne støttet af foreningens bestyrelse.
Aktiviteterne skal primært foregå ude i naturen i Skagen, hvor det at se og røre bliver hovedformålet. Vi
har også arbejdet med idéen om at lave enkelte aktiviteter om året, hvor vi kører til en eller anden

attraktion i Nordjylland, eksempelvis Lille Vildmose eller Vejlerne.
Vi arbejder lige nu på at få skrevet et kommissorium og en vision om hvad det er vi vil og vi forventer at
kunne starte gruppen op i august 2019. Måske du skulle overveje, om der er børn og/eller unge i din
familie der skal have tilbuddet.
Kontingentet bliver som for alle andre medlemmer i Det Grå Fyrs Venner på 200kr inklusive årskort,
dog skal børn under 18 kun betale 100kr.
Jeg forventer, at der kommer yderligere information i løbet af sommerferien.
5. Efterårets aktiviteter
Vi er ved at gøre klar til sommerferie og bestyrelsen har arbejdet med hvad vi skal tilbyde
medlemmerne i efteråret.
Foreløbigt program er:
Onsdag 4. september starter vi efterårets arrangementer med foredrag af Jens Kirkeby og hans ture til
Buhtan. Jens er en fremragende foredragsholder og lader sit foredrag følge af fantastiske fotos.
Onsdag 16. oktober har vi igen et spændende foredrag på programmet.
Hanne og Jens Eriksen har boet rigtig mange år i Oman og vil i aften fortælle os om deres
naturoplevelser i Oman også fulgt af dejlige fotos.
Onsdag 4. december holder vi julehygge i Birders Club, hvor vi igen vil opfordre til at du tager nogle få
billeder og en god historie med, så vi kan underholde hinanden med gode oplevelser fra året der er
gået.
Der ud over er vi flere gode foredrag i kikkerten, som vi er i gang med at undersøge muligheden for at
gennemføre enten i efteråret eller på den anden side af nytår.
Vi arbejder for tiden også med eventuelt at arrangere en bustur ”ud af huset”. Vejlerne, Lille Vildmose
eller Sort Sol tur kunne være en mulighed.
Har du idéer til arrangementer/aktiviteter vi kan tage op i foreningen, så send mig endelig en mail. Det
behøver ikke kun at være ornitologiske forslag eller rejseforedrag. Natur i det hele taget, Skagen Fyrs
historie eller andet relevant er også på ønskelisten, så hold dig ikke tilbage.
6. Birders Club
Det lille rum bruges til mange forskellige ting og vi har prøvet at indrette det efter bedste evne, så det
opfylder de mange formål.
Birders Club bruges i løbet af dagen af Fuglestationen og Centret til at informere om hvad der sker lige
nu i Skagen – på fugleområdet. Ture udgår fra Birders Club.
Børn kan komme ind og tegne deres egen fugl og der er et rimeligt godt lille bibliotek som alle
besøgende er velkommen til at benytte.
Vi benytter også Birders Club til diverse møder og medlemsaktiviteter.
Min vi har et ønske om at gøre Birders Club endnu mere hyggelig og indbydende også for de mange
ornitologer der færdes i området en stor del af året.
Vi søger efter gode idéer til hvordan vi kan indrette rummet endnu bedre stadig med formålet i
tankerne. Har du en god idé til hvad vi kan gøre, så skriv endelig til Lene - lekap@nst.dk

Vi håber vi ses i Skagen i løbet af sommeren/efteråret.
På Bestyrelsens vegne
Kurt Rasmussen
Formand

