Blåvand Fuglestations Venner
Blåvand Fuglestation
Fyrvej 81
6857 Blåvand
Blåvand, den 24. maj 2018

Referat af generalforsamlingen i Blåvand Fuglestations Venner afholdt på Blåvand
Fuglestation den 24. maj 2018
Til stede var: Jørgen Grønne, formand; Svend Aage Clausen, næstformand og John Frikke,
bestyrelsesmedlem.
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Valg af dirigent
John Frikke blev valgt, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes forskrift.
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Årsberetning ved formand Jørgen Grønne
2017 blev et rigtig godt år for Blåvand Fuglestations Venner.
15. Juni Fonden donerede kr. 134.017,00 til Blåvandrusen (Helgolandrusen), det
medførte, at vi igangsatte opførelsen i august. Forud var der en række justeringer af
projektet, og vores leverandør havde solgt det net, vi havde bestemt os for. Det
medførte, at vi i fællesskab fik et firma i Letland til at producere et nyt.
Efteråret var usædvanlig koldt og regnfuldt. Men de frivillige knoklede på og rusen
oplevede sine første vestenstorme. Den holdt, og flere storme beviste, at vi havde valg
en rigtig konstruktion.
I slutningen af november var vi kørt trætte og bestemte, at de resterende små ting måtte
udføres i februar måned 2018.
Vinteren havde givet nogle småskrammer, wirerne skulle efterspændes og de resterende
mangler udføres. Marts måned gik med justeringer af fangstkassen, låger og midlertidig
beplantning.
Rusen fungerer, og de første fugle er fanget. Rusen er overdraget til Blåvand
Fuglestation.
En stor tak til de frivillige for en kæmpe arbejdsindsats i regn, storm og blæst. De er:
Svend Aage Clausen, Svend Rønnest, Ole Hansen, Jimmy Skat Hansen, Henrik Brandt,
John Frikke, Bjørn Frikke, Christian Grønne og Henrik Knudsen.
Foreningen har i årets løb sponsoreret til fuglestationen:
Ny plæneklipper, rengøring af stationen og en række småting, der har betydning for
hverdagen.
En stor tak til Svend Aage for stort set hver torsdag i året med Bent og undertegnede at
få stationen op at stå med diverse oprydning og reparationer m.v.
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Der har ikke været overskud til fremadrettede aktiviteter, så året 2018 vil blive brugt til
at give observatører bedre forhold i klitterne. Dette vil medføre en del snak med
myndighederne, før der kan ske noget.
Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer til at melde sig som frivillige, så kommende
opgaver kan fordeles.
Henrik Knudsen og Sven Bødker valgte at udtræde af vores bestyrelse. Der skal lyde en
tak for deres indsats.
Sluttelig vil jeg gerne takke vores bestyrelse for veludført arbejde og lidt til.
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Regnskab for 2017
I kasserens fravær fremlagde formanden det reviderede regnskab for 2017, som var
godkendt af revisor Henning Jørgensen). Et ’skyldigt beløb’ på Blåvandrusen skyldes
alene, at visse regninger for materialer først er blevet betalt i 2018.
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Godkendelse af årsberetning og regnskab for 2017
Formandens beretning gav anledning til nogle få bemærkninger og blev efter en mindre
redaktionel tilpasning godkendt. I tilknytning til årsberetningen takkede forsamlingen
formanden for hans store indsats for foreningens i årets løb.
Regnskabet for 2017 godkendt uden bemærkninger.
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Fastsættelse af medlemskontingent for 2018
Formanden havde set nærmere på kontingenterne for venneforeningerne for de to
andre fuglestationer, og Skagens venneforening kører med 100 kr. pr. år. BFVkontingentet drøftet og beslutningen blev, at det ind til videre fastholdes uændret på
200 kr. pr. år.
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Indkomne forslag
Ingen.
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Valg af bestyrelse og suppleant
Jørgen Grønne var på valg og genopstillede. Sven Bødker og Henrik Knudsen, var
ligeledes på valg, men valgte at udtræde af bestyrelsen i foråret 2017. Derfor var der
mindst en vakant plads, som Per A Olesen var indstillet til. Der var ikke yderligere
kandidater, og de to forslåede blev valgt.
Til den vakante post som suppleant var Svend Rønnest foreslået, og han blev valgt.
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Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede til genvalg af Henning Jørgensen, og denne blev valgt.
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Eventuelt
Forsamlingen drøftede foreningens fremadrettede virke, og det blev foreslået at der
satses på to hovedområder. Der søges at skabe bedre forhold for observatører på
Hukket (læ og ly under feltarbejde), ligesom bestyrelsen også opfordredes til at afholde
flere medlemsarrangementer for vennekredsen - fx foredrag, feltkurser m.v..

Generalforsamlingen afsluttedes med formandens tak til dirigenten og en stor applaus fra de fremmødte.
Referent: John Frikke
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