
 
 

Blåvand Fuglestations Venner 
Blåvand Fuglestation 
Fyrvej 81 
6857 Blåvand 

 

1 
 

Referat af generalforsamlingen i Blåvand Fuglestations Venner afholdt 

den 5. april 2017 på Blåvand Fuglestation 

Til stede var: Sven Bødker, Jørgen Grønne, Svend Aage Clausen, Bent Jakobsen og John Frikke. 

1. Valg af dirigent 

Jørgen Grønne, blev valgt som dirigent. 

2. Årsberetning 

Foreningens formand, Jørgen Grønne, aflagde beretningen for foreningen første levetid, og den 

skriftlige udgave af denne vedhæftes dette referat. Formanden efterlyste efterfølgende 

kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen, og det gav anledning til følgende: 

Svend Aage Clausen ønskede, at man fremadrettet overvejer brugen af navne i beretningerne, og 

at der ikke gøres forskel, når formanden takker for en indsats. SAAC opfordrede til, at 

taksigelserne bliver ’vægtet’ og at de evt. opdeles i to kategorier – arbejdsindsatser og økonomisk 

støtte. 

3. Regnskab 

Regnskabet vedrører alene indtægter og udgifter i BFV, og regnskabet for foreningens første år 

blev fremlagt af Bent Jakobsen. Der har været en del bevægelser, og resultatet blev et 

indestående på 25.040,- kr. 

Svend Aage Clausen spurgte til posten ’indkøb til fuglestationen’, og Bent Jakobsen svarede, at der 

fx var tale om en ny computer, en printer og rengøringshjælp.  

4. Godkendelse af årsberetning og regnskab 

Formandens beretning og regnskabet for 2016 blev godkendt og vedlægges dette referat. 

5. Fastlæggelse af kontingent 

Generalforsamlingen tilføjede pkt. 5 til dagsordenen, ’Fastlæggelse af kontingent’. Herefter vedtog 

man, at kontingentet for 2017 skal være på 200,- kr. 

 

6. Indkomne forslag 
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Der var to indkomne forslag (se nedenfor), men da det kunne konstateres, at halvdelen af 

foreningens medlemmer ikke var mødt frem, skal der indkaldes til en ekstraordinær 

generalforsamling hvor de indkomne forslag kan behandles uanset fremmøde. Der indkaldes til en 

ekstraordinær generalforsamling med min. 8 dages varsel. 

De indkomne forslag lød således: 

a. Bestyrelsen indstiller at § 3 afsnit 2 ”Generalforsamlingen fastsætter det årlige 

medlemskontingent. Kontingentet for året 2016 er kr. 200,00.” ændres til 

’Generalforsamlingen fastsætter det årlige medlemskontingent.’  

b.  At bestemmelsen om BFV’s hjemmeside tages op til overvejelse, idet der eksisterer 

en underside på Blåvand Fuglestations hjemmeside, hvor vi har et fast afsnit. 

7. Valg af bestyrelse og suppleant 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Svend Aage Clausen, John Frikke og Bent Jakobsen. 

Bestyrelsen indstillede alle til genvalg, hvilket skete. 

Som suppleant indstillede bestyrelsen Per Olsen, som blev valgt. 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen indstillede Henning Jørgensen. Forsamlingen valgte Henning Jørgensen. 

9. Eventuelt 

Jørgen Grønne nævnte, at Blåvand Fuglestations hjemmeside – og således også forenings 

hjemmeside – er for kedelig og for statisk. Den bør opdateres og opfriskes. Bloggen kører (men der 

mangler fotos på den!), men der skal også nyheder til! Regelmæssige, nye inputs ønskes! 

Sven Bødker spurgte til anvendelsen af de ca. 25.000 kr. i beholdningen, hvortil Grønne svarede, at 

der er disponeret ca. 10.000 kr. af den til bl.a. betaling af græsslåmaskinen og til rengøring i 2017. 

SB foreslog, at der indkøbes nye ringmærkningsposer, bysvalereder, ’net-cuttere’ m.v. til 

fuglestationen. 

John Frikke opfordrede til at der bliver gjort mere PR for foreningen – fx gennem en særskilt mail 

til alle modtagere af nyhedsbrevene, en ’klumme’ i Fugle & Natur med billeder samt mere  
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Hjemmeside-stof om foreningen. JF blev derefter opfordret til selv at skrive et udkast til en mail til 

alle nyhedsbrev-modtagere og et udkast til en lille sag i F&N.   

Jørgen Grønne foreslog også, at der laves et særskilt logo til BFV, og John Frikke blev bedt om at se 

på det sammen med grafikeren, der har lavet fuglestationens logo. 

Således opfattet af John Frikke. 

 

 

 

 


