
Referat af generalforsamling i foreningen Christiansøs Naturvidenskabelige 

Feltstation den 28. marts 2022 

 

1. Valg af dirigent 

Mads Bunch blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

 

2. Referent 

Ina Jørgensen 

 

3. Formandens beretning 

Medlemmer 

Næsten 300 medlemmer har betalt kontingent i 2021, pt er tallet noget lavere for 2022 men vi 

forventer at det kommer på samme niveau i løbet af året. 

 

Undersøgelser 

Det lykkedes i 2021 med støtte fra kontingenter og medlemsbidrag at fortsætte med 

standardiseret ringmærkning af småfugle, både forår og efterår. Foreningens støttede Anton med 

diæter og der var meget hjælp fra både Alex, Mikkel og flere andre til arbejdet med småfuglene. 

Især i efteråret var der mange fugle, og en eremitdrossel kom forbi ☺. 

Alex stod også for optælling af Stormmågereder – og det er planen, at det gentages de næste år.  

Vi optalte i 2021 edderfuglereder efter samme metode som Peter Lyngs hidtil har brugt, for at få 

helt sammenlignelige data. Edderfuglerederne blev optalt sidst i april og igen sidst i maj. 

Resultatet fortsætter den nedadgående tendens for ynglebestanden af edderfugl. Resultatet af 

optællingen af edderfugle indgår i en landsdækkende optælling som Kalø koordinerede. 

Der blev gennemført forsøg med termisk kamera til at finde edderfugle i budskaserne– det vil vi 

forsøge igen i 2022, med en drone med termisk kamera. 

 

Formidling 

Der var stor succes med Antons rundvisninger ved nettene. TV2 har været på Øen flere gange 

hvor Anton m.fl. fra foreningen har fortalt. Facebook-siden har været meget aktiv og er god 

formidling til fuglekiggere. 

Der er naturparkindvielse den 30. marts. Her deltager medlemmer af bestyrelsen, og vi fortæller 

om småfuglemærkningerne og om edderfugle 

 

Oparbejdning af data 

Foreningen råder over en stor mængde gamle notesbøger fra de sidste 50 år, især fra 

ringmærkning af småfugle, og flere flyttekasser med notesbøger er overdraget Kalø.  Mange 

data er fra perioden 1976-97 hvor der været gennemført standardiseret ringmærkning af 

småfugle (DMU) – de notater er Anton gået i gang med at digitalisere i en skræddersyet 

database der kan rumme alle detaljerne. Det er meget lovende og et meget stort arbejde. 

 

Møllehuset – der er lavet en ændring af aftalen med Administrationen, så vi ikke mere har et 

lejemål, men en brugsret, og at vi derfor ikke mere betaler husleje og sparer ca. 25.000 kr. om 



året. Det er aftalt med Administrationen at der vil blive istandsættelse af huset (bl.a. køkkenet, 

hvor der bliver indlagt vand, og 1.sal hvor resten af loftet bliver isoleret).  

 

Perspektiver for næste år 

Der er mange spændende forslag til undersøgelser og formidling af ederfugle, alkefugle, måger, 

sæler og forsættelse af den standardiserede ringmærkning. Men forslagene kræver at der bliver 

tilført flere midler. Det meste af foreningens økonomi bliver p.t. brugt til at støtte en 

feltobservatør til den standardiserede ringmærkning økonomisk. Det vil være at stor vigtighed, 

at der i det kommende år kommer penge ind fra fonde. Der ligger flere ansøgninger ude, som vi 

venter på svar på. 

 

 

Mikkel stiller spørgsmål vedrørende tallene fra de gamle edderfugleoptællinger. Og det blev 

aftalt at han og Anders skal se på, om Mikkel har tal fra gamle dage, som der ikke har været 

taget højde for i de sammentællinger som Peter L. har udført. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab 

2021 er det første egentlige regnskabsår efter de nye vedtægter 

Mads gennemgik regnskabet, som er godkendt af Rønne Revision. 

 

Regnskabet godkendt. 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Mads er på valg, genopstiller og blev genvalgt.  

Lars Abrahamsen er på valg, genopstiller og blev genvalgt. 

Svend Erik Garbus genopstiller ikke. 

Mikkel stillede op og blev valgt til den ledige plads. 

 

6. Valg af bestyrelsessuppleant 

Kim Liljehult blev genvalgt 

 

7. Valg af revisor 

Vi vil stadig gerne bruge Rønne Revision, men bestyrelsen fik bemyndigelse til at forsøge at 

finde noget billigere – eller få rabat ved at give dem reklame på hjemmesiden. Hans Ole har en 

billigere revisor, som de bruger til Sirenehuset. 

Ina fortsætter som kritisk revisor. 

 

8. Indkomne forslag 

Indkommet forslag fra Hans Ole Matthiesen: 

Jeg vil gerne foreslå at bestyrelsen arbejder på en to-strenget model: Dels den model, der 

kræver store fonde, forskningsmidler og langsigtet planlægning, dels en model der sikrer, at der 

gennem kontingenter og andre bidrag, kommer de fornødne midler i kassen til at ringmærkning 

og monitering kan fortsætte og udvikles, med henblik på at give observatøren/observatørerne en 



ordentlig løn og sikkerhed i ansættelsen. Det kunne bla. ske ved at søge midler, der ikke er 

knyttet til de store forskningsprojekter, ikke mindst fra mindre fonde og fra medlemmernes 

frivillige bidrag - udover kontingentet. 

 

Der var enighed om Hans Oles forslag og bestyrelsen vil gerne i gang med at lave flere mindre 

ansøgninger. Sune er i gang med at se på muligheder på Bornholm. Det er et problem, at vi 

gerne vil søge penge til løn, og det er de færreste fonde der vil give til den slags til foreninger. 

Hans Ole tilbød at hjælpe med at lave ansøgninger, og det takkede bestyrelsen for. 

 

9. Eventuelt 

Mulighed for at skaffe flere midler blev diskuteret 

Hans Ole gør meget for at få medlemmer i forbindelse med de rundvisninger, han laver. 

Måske skal man sætte kontingent op. Men det kan først blive i forbindelse med næste 

generalforsamling. Bestyrelsen vil overveje det nøjere. 

Man kunne slå op på facebook og hjemmesiden, at vi har brug for særlig støtte. 

Måske reklamebannere på hjemmesiden – som Gedser Fuglestation. 

Kim foreslog at der kan laves indtægter ved at udleje Møllehuset til fuglefolk. Det vil dog være 

svært i større stil at forene med fast observatør og desuden med vores aftale med 

administrationen. 

 

 

Efter dagsordenens punkter fortalte Anders Tøttrup og Anton om småfuglene og 

fugletrækket. 

 

 

 


