Bovbjerg Fyr
Nyhedsbrev til Støtteforeningens medlemmer
Bestyrelsen, april 2007
GENERALFORSAMLING og kontingent for 2007.
Støtteforeningen Bovbjerg Fyr indkalder hermed til ordinær generalforsamling
lørdag den 28. april 2007 kl. 10.00 i Biohuset, Bredgade 17, Lemvig
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Præsentation af Ingeborg Svennevig, Bovbjerg Fyr`s nye ”Fyrmester”
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastlæggelse af kontingent for 2008
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter
7. Valg af revisor
8. Nyt fra Fondsbestyrelsen
9. Gennemgang af arkitektens renoveringsforslag for Bovbjerg Fyr
10.Eventuelt
Foreningen er vært ved en kop kaffe og et rundstykke
Husk! Medlemskort af 100 kr sælges ved indgangen – eller kontingent kan indbetales på konto
7730 – 1147581 i vestjyskBANK, Lemvig
Opgiv venligst ved samme lejlighed jeres postadresse og/eller e-mail adresse.
www.bovbjergfyr.dk blev etableret i december 06, og vi er da sådan lidt stolte over
hjemmesiden, som vi håber rigtig mange vil besøge. Siden redigeres af Ellen Damgaard og vil
løbende blive opdateret mht. kommende arrangementer.
Præsentation af den nedsatte FONDSBESTYRELSE.
Vedtægterne for Fonden Bovbjerg Fyr § 5.2 fastsætter fondsbestyrelsens sammensætning.
Den første udpegning med virkning fra 1. januar 2007 skete på initiativ af ”Foreningsbestyrelsen
til dannelse af Kulturhus Bovbjerg Fyr”, og følgende ni medlemmer blev udpeget og gav tilsagn:
For natur og fritidsinteresser
Uddannelsesinstitutioner
Kulturinteresser
Lemvig Byråd
Region Midtjylland
Erhvervslivet
Støtteforeningen
Støtteforeningen
Støtteforeningen

Skovfoged Jens Henrik Jacobsen, Husby
Rektor Lars Ebbensgaard, Vrist
Forstander Heidi Krejberg, Ramme
Lærerstuderende Jørn Dalgaard Jensen, Lemvig
Lektor Jørgen Nørby, Nr. Nissum
Kontorchef Niels Jørgen Hyldgaard, Herning
Sygeplejerske Ane Margrethe Bjerre, Ferring
Fhv. Børne- og kulturchef Laurits Vemmelund, Ferring
Museumsinspektør Ellen Damgaard, Lemvig

Fondsbestyrelsen mødtes den 20. januar 07 og konstituerede sig som følger:
Formand
Niels Jørgen Hyldgaard
Næstformand
Ellen Damgaard
Kasserer
Laurits Vemmelund ( midlertidigt, til tiltrædelse af ny Fyrmester)
Sekretær
Laurits Vemmelund (
)
Fondsbestyrelsens medlemmer giver i næste nyhedsbrev en kort præsentation af sig selv.
Ansættelse af ”Fyrmester”
Stillingen som daglig leder af Kulturhus Bovbjerg Fyr blev opslået i dagspressen februar 07 med
udløb af ansøgningsfrist den 13. marts.
Interessen for stillingen viste sig at være overvældende, og da ansøgningsfristen udløb, var der
indkommet 28 ansøgninger fra et felt af rigtig mange højtkvalificerede personligheder: Kvinder
som mænd i alle aldre fra 28 til 58 år, fagligt erfarne som relativt nyuddannede, flertallet med en
eller flere akademiske uddannelser bag sig og mange med en baggrund i kulturlivet i Danmark
fra såvel de store kulturinstitutioner i de større byer som fra små finurlige projekter rundt om i
provinsen.
Det nedsatte ansættelsesudvalg udvalgte i første omgang fem ansøgere som særligt interessante
mht. såvel faglige kompetencer som erhvervserfaring og afholdt forsamtaler samt egentlige
ansættelsessamtaler med tre.
Ansættelsesudvalget kunne herefter i enighed pege på mag. art. Ingeborg Svennevig fra Ferring
som kandidat til stillingen.
Ingeborg tiltræder stillingen som ”Fyrmester” på Bovbjerg Fyr den 1. juni 07.
Den 40-årige Ingeborg Svennevig kommer fra en stilling som Natur- og miljøchef i Holstebro
Kommune, en stilling hun overtog efter godt seks år som projektchef i det tidl. Ringkøbing Amt.
Før den tid var hun i et par år medarbejder i amtets regionsplanlægning, hvor hun bl.a. var
involveret i Lønborggård-projektet.
I 1997-98 var Ingeborg undervisningsassistent ved Odense Universitet og fra 95-97
forskningsassistent ved Humanistisk Forskningscenter ”Menneske og natur” også på Odense
universitet.
I 1993 deltog hun i undersøgelser af tekniske uddannelser i Kina i samarbejde med Teknisk skole
i Århus.
Ingeborg Svennevig er uddannet mag. art. i Etnografi og socialantropologi fra Århus universitet
1987-95
Hun har siden gennemført div. overbygningskurser i emner som omkostningsbaseret regnskab,
situationsbestemt ledelse og ledelse generelt lige som hun har læst systemanalyse og
organisationsledelse under faget statskundskab.
I 92 deltog Ingeborg i feltarbejde blandt fiskere i Luangawa floden, Zambia.
Vi ønsker Ingeborg TIL LYKKE med stillingen på Bovbjerg Fyr !
Vi glæder os rigtig meget til det fremtidige samarbejde !
Der vil blive afholdt velkomstreception for Ingeborg fredag den 1. juni kl. 14.00
på Fyret, hvor vi håber at se rigtig mange gratulanter !

Kultur til kanten i pinsen.
Traditionen tro afholdes der ”åbent-hus dage” hos de lokale kunstnere og gallerier i Bovbjerg i
pinsen, i år fra lørdag den 26. til mandag den 28. maj. Der samarbejdes bl.a. mellem Ferring
Borgerforening, Bovbjerg Fyr og de lokale udstillingssteder.
Vi regner pt. med, at der vil være udstillinger og ”åbent hus” hos
Jens Søndergaard Museet, Transvej 4
Galleri ”Laden”, Juelsgårdvej 15
Erik Smed Skulptur, Juelsgårdvej 15
Galleri ”Utopia”, Bovbjerg Gamle Skole, Transvej 34B
Fællesatelieret Bovbjerg Gamle Skole, Transvej 34A
Det Gule Hus, Vesterhavsgade 17
Glashytten, Vesterhavsgade 8
Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27
Kystdirektoratets Røde bygninger, Transvej 16, hvor Borgerforeningen også har et loppemarked.
Dette års åbent-hus på Fyret adskiller sig fra sidste år derved, at arrangementet jo ligger tæt op af
den officielle tiltrædelsesdato for vores kulturhusleder ( 1. juni), så mon ikke der vil blive
lejlighed til at ”hilse på” og ønske til lykke og måske fejre begivenheden på særlig vis både i
pinsen og på selve dagen, fredag den 1. juni.
Der vil være etableret en lille udstilling om Fyrets historie, salgsudstilling af kunst og
kunsthåndværk, og der ud over vil de udarbejdede skitser til den kommende renovering af Fyret
være fremlagt.
Vi håber på, at rigtig mange vil gæste såvel de lokale udstillingssteder som Bovbjerg Fyr !
Der vil være kaffe på kanden på Bovbjerg Fyr fra pinsen 07 og resten af sommeren.
Venligst
For bestyrelsen
Laurits Vemmelund

Ved indbetaling af kontingent, gaver o. lign.: Oplys venligst jeres e-mail adresse !
Det letter udsendelsen af nyhedsbreve o. lign.- og det sparer os for udgifter til forsendelse

