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Formandens beretning til generalforsamlingen den 05-04-2017 Blåvand Fuglestation 

 

Jeg skal beklage på bestyrelsens vegne, at vi ikke har kunnet overholde vore egne 

vedtægter hvor der står, at der skal afholdes generalforsamling i 1. kvartal. Jeg 

håber, at generalforsamlingen kan tilgive vores overskridelse på 5 dage. 

I efteråret 2015 skulle garagen ved fyret ombygges til ringmærkningslaboratorie. 

Der var ikke penge over driften til at købe materialer, og så opstod idéen med at 

etablere en fond/forening til evt. at imødegå sådanne udgifter fremadrettet. 

Advokater og revisorer blev kontaktet, og resultatet af disse drøftelser blev, at der 

den 03-12-2015 blev stiftet Blåvand Fuglestations Venner for Blåvand Fuglestation 

med eget CVR. nr. og en professionel revisor samt en bestyrelse. 

Blåvand Fuglestations Venner har i det forløbne år skaffet en række sponsorer og 

opbygget en stor medlemsskare, der har bidraget til et flot resultat for året 2016. 

Laboratoriet er færdigt med materialer sponsoreret af Firmaet Erling Jensen A/S, 

Nem byg A/S og E. Skov Jørgensen A/S. En lang række frivillige har ydet håndens 

arbejde til udførelsen. 

EA værktøj har sponsoreret værktøj, søm og skruer. 

BFV har desuden ydet tilskud til rengøring af Fuglestationen. 

Sven Bødker har i løbet af året suppleret Blåvand Fuglestations bibliotek med en 

lang række bøger der gør, at fuglestationen har en af landets største bogsamlinger 

om fugle. Tak for det! 

E. Skov Jørgensen A/S har påtaget sig at konvertere stationens papirudgave af 

dagbøger til digital udgave. Her bidrager BF med eksterne harddiske fra SE-

Vækstfond. Det er Svend Aage Clausen og Bent Jakobsen, der har påtaget sig 

opgaven. Det gør, at data fra over 50 år vil blive digitalt brugervenlige. 



 
 

Blåvand Fuglestations Venner 
Blåvand Fuglestation 
Fyrvej 81 
6857 Blåvand 

 

Blåvand Fuglestations Venner Elektronisk post: ggjg5450@gmail.com CVR-nummer: 37 29 43 65 

 

I sommer blev det vedtaget, at på trods af rengøring både af venner og et 

professionelt firma, blev badeværelserne ikke tilfredsstillende. Så firmaerne Erling 

Jensen A/S og E. Skov Jørgensen trådte til og leverede nye fliser i det vestvendte 

toilet og nye VVS-armaturer og rørføringsinstallationer til vand i begge toiletter. 

Isoleringsfirmaet J. Kynde A/S har sponsoreret et rigtig pænt beløb til vennerne. 

Marine Observers har ligeledes ydet tilskud af væsentlig størrelse. 

BFV har ydet tilskud til ringmærkningsudstyr samt edb- og printerudstyr til BLF. 

Her i foråret har John Frikke fremsendt tre ansøgninger til fonde om midler til 

etablering af Blåvandsrusen, som vi venter svar på. 

Blåvandgruppen har søgt tilskud til at opgradere edb og AV-udstyr og modtog 

30.000,00 kr. fra SE’s Vækstfond. 

DOF Sydvestjylland har købt nye senge, linned, buskrydder og støvsuger til BLF. 

Da vi gennemgik stationen med Varde Kommune var de meget imponeret over det, 

der var nået. Det har resulteret i, at de nu har igangsat en renovering af udvendigt 

træ og tagrender, og i løbet af foråret bliver hele facaden pudset op og malet. 

Der er etableret varmepumper, og vi venter spændte på et stærkt reduceret el-

regnskab. 

 Pt. er håndværkerne ved at montere nye pvc vinduer og døre. 

Jeg vil gerne rette en tak til alle personer, der ved deres tilstedeværelse eller ved 

medlemskab har ydet en indsats på Blåvand Fuglestation og ikke mindst Blåvand 

Fuglestations Venner. 

En kæmpe tak til virksomheder, fonde og private for Deres tilskud både materielt og 

pengemæssigt.     
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Så vil jeg gerne takke vores bestyrelse for en stor indsats. Uden dem var vi ikke her i 

dag. 

Den 12-03-2017 Jørgen E Grønne 
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