Pressemeddelse vedr. nedsættelse af fondsbestyrelsen for Bovbjerg
Fyr.
21. januar 2007/Ellen Damgaard.

Fonden Bovbjerg Fyr har i lørdags, den 20. januar 2007, holdt sit stiftende møde, naturligvis på
selve fyret på en forrygende flot stormdag.
Fondens bestyrelse er sammensat, så den kan repræsentere det brede spektrum af aktiviteter og
initiativer, der skal igangsættes på Bovbjerg Fyr.
Den nydannede bestyrelse består af:
Sygeplejerske Ane Margrethe Bjerre, udpeget af Støtteforeningen for Bovbjerg Fyr.
Fhv. børne- og kulturchef Laurits Vemmelund, udpeget af Støtteforeningen.
Museumsinspektør Ellen Damgaard, udpeget af Støtteforeningen.
Skovfoged Jens Henrik Jacobsen, som repræsentant for natur- og fritidsinteresser.
Rektor Lars Ebbensgaard, som repræsentant for uddannelsesinstitutioner.
Forstander Heidi Krejberg som repræsentant for kulturinteresser.
Lektor Jørgen Nørby som repræsentant for Region Midtjylland.
Lærerstuderende Jørn Dalgaard Jensen som repræsentant for Lemvig Kommune
Chefkonsulent Niels Jørgen Hyldgaard som repræsentant for erhvervsinteresser.
På mødet konstituerede man sig som følger:
Chefkonsulent Niels Jørgen Hyldgaard bliver formand for bestyrelsen. Han har en baggrund som
akademiingeniør, har haft en række ledende poster i det private erhvervsliv, været lektor på
Handels- og Ingeniørhøjskolen i 12 år, været ansat som kontorchef i Ringkjøbing Amt for Den
regionale Udviklingsenhed og er p.t. blandt andet bestyrelsesformand for Videnscenteret for Brint
(HIRC).
Det er således en erfaren og udviklingsorienteret person, der nu er kommet ved roret, med et
landsdækkende og internationalt netværk.
Museumsinspektør Ellen Damgaard bliver næstformand. Hun har siden 1972 været leder af Lemvig
Museum og derigennem arbejdet med en række emner inden for både kulturhistorie, kulturmiljø og
lokal kunst, blandt andet med den omfattende undersøgelse af ”Vestjysk særpræg og vestjyske
værdier”, hvor netop Bovbjerg Fyr er et fokuspunkt. Gennem sit arbejde har hun et godt
landsdækkende netværk i museumsverdenen, senest gennem Limfjordsmuseernes Samvirke og et
begyndende internationalt fyrtårnsnetværk.
Fhv. børne- og kulturchef Laurits Vemmelund bliver sekretær og kasserer, indtil man får ansat en
daglig leder. Han har en baggrund som lærer og skoleinspektør i ind- og udland og som
skolekonsulent i Undervisningsministeriet. Fra sit seneste arbejde som kommunal forvaltningschef
har han erfaring med sagsstyring og sagsbehandling. Han har desuden et godt lokalt netværk
gennem sin interesse for landdistriktsudvikling.
En af de allermest spændende udfordringer bliver ombygning og istandsættelse af fyret og
fyrbygningerne, så det hele kommer til at danne en udfordrende og visionær ramme om et ligeså
udfordrende og visionært indhold. Det er lykkedes os at interessere en af landets anerkendte

tegnestuer for Bovbjerg Fyr, nemlig Dorthe Mandrup Arkitekter. På fondens første møde kunne
man således allerede studere en række inspirerende forslag og tegninger fra Dorthe Mandrups hånd,
og der var helhjertet enighed om at fortsætte samarbejdet med tegnestuen, selv om nogle af
forslagene virkelig slog hul i vante forestillinger og kræver en grundigere drøftelse.
Man vil også straks gå i gang med at afsøge mulighederne for finansiering af hele denne store
ombygning, som gerne skulle kunne finde sted sideløbende med, at man åbner for publikum, der på
den måde kan være med til at følge processen.
Fondens første handling vil være at anmode Lemvig Kommune om overtagelse af fyret.
Overtagelsen vil blive markeret for offentligheden senere på foråret, nok i forbindelse med ”Kultur
til Kanten” på Bovbjerg i Pinsen.
Nu skal den nye fondsbestyrelse foreløbig i arbejdstøjet med en række konkrete opgaver. Når
rammerne er klar, bliver der brug for at samle alle kreative kræfter inden for kunst og kultur, viden
og erhverv fra Lemvigegnen og gerne fra hele Vestjylland.
Bovbjerg Fyr var før den undværlige vejviser, der sikrede skibe sikker færd langs den farlige
vestkyst.
Fremover skal Bovbjerg Fyr være et udviklings- og formidlingscenter for ny viden, kultur og natur,
et center som indfanger nye, udfordrende, underfundige og provokerende lysglimt og sender dem
videre ud i verden til inspiration for os alle!

