Bovbjerg Fyr
Nyhedsbrev til Støtteforeningens medlemmer
Bestyrelsen, juni 2007.
Kære Fyrvenner!
Nu rykker det!
Siden udsendelsen af Nyhedsbrevet i april er der virkelig sket epokegørende nyt:
• Afholdelse af generalforsamling den 28.04
• Åbenthusdage på Fyret i forbindelse med ”Kultur til Kanten-arrangementet” på Bovbjerg i
pinsen.
• Tiltrædelse af vores nye projektleder, Ingeborg Svennevig, den 01. juni 07, og afholdelse af
reception i den forbindelse.
• Besøg hos arkitektfirmaet Dorte Mandrup i København den 8. juni
• Lemvig Kommunes officielle overdragelse af Fyret til Fonden Bovbjerg Fyr skete ved en
lille højtidelighed på Fyret den 15. juni.07.
• Hyggeaften på Fyret i forbindelse med Skt. Hans-aften på Bovbjerg den 23.ds.
• Dannelse af ”Driftsselskabet Bovbjerg Fyr” til varetagelse af den daglige drift.
Generalforsamlingen den 28.april 07.
Vi havde en hyggelig og givtig generalforsamling i Biohuset i Lemvig med godt 40 fremmødte
deltagere, lidt i underkanten af tidligere års fremmøde.
Formanden Ane Margrethe Bjerres årsberetning blev godkendt og indeholdt bl.a. følgende
overskrifter:
- Effektuering af købsaftalen mellem Lemvig Kommune og Fonden Bovbjerg Fyr
- Frigivelse af den bevilgede EU-bevilling på 1 mio. kr. fra landdistriktsmidlerne ”Leader+” til
projektopstart samt ansættelse af projektleder år et.
- Udarbejdelse af virksomhedsplan for 2006/07 (Kan ses på hjemmesiden www.bovbjergfyr.dk)
- Udarbejdelse af ombygningsforslag ved. Arkitektfirmaet Dorte Mandrup (se hjemmesiden)
- Fremstilling af Fyr-postkort samt træmodel af Fyret
- Besøg på Fyret og ”gaveregn”, herunder Riis-rejsers overdragelse af del af Lemvig-prisen 07
- Oprettelse af hjemmesiden www.bovbjergfyr.dk
I forbindelse med godkendelsen af det reviderede regnskab blev det besluttet at hæve
medlemskontingentet for 2008 til 125 kr. pr. medlem med virkning fra 1. januar 08.
Begrundelsen var bl.a. et ønske om udsendelse af girokort til alle medlemmer min. en gang årligt,
hvilket jo koster porto.
Der var nyvalg til støtteforeningens bestyrelse, idet Carlo Sørensen ikke ønskede genvalg.
Valgt i hans sted blev Henning Ahle Fjord, så bestyrelsen nu ser ud som følger:
Laurits Vemmelund (ny formand)
Henning Ahle Fjord (nyvalgt næstformand og kasserer)
Ane Margrethe Bjerre
Jes Petersen
Ellen Damgaard
Anne Marie Nielsen (suppleant)
Ingeborg Svennevig deltager i bestyrelsens møder som sekretær
Som revisor nyvalgtes Ingrid Riis.

Kultur til Kanten i pinsen. (ved Henning Ahle Fjord)
Igen i år var dette arrangement en succes, og som nævnt i nyhedsbrevet fra april måned skete
arrangementet i samarbejde med andre i lokalområdet. Alle pinsedagene var der et stort besøgstal til
de mange udstillinger, der i år ikke kun var i sydfløjen, men også i nordbygningen.
Fyrbestyrelsen havde åbnet en lille cafe`med mulighed for at nyde kaffe og fyr-kage, købe is m.m.
Der var etableret en specialudstilling om fyrets historie samt fremlagt spændende arkitektskitser
vedr. den kommende ombygning – det hele bundet sammen af meget flotte blomsterdekorationer,
udført af Anne Marie Nielsen.
Fyr-bestyrelsen havde også etableret et lille ”hvervekontor”, så der var tilgang af nye medlemmer til
støtteforeningen, i alt 38, mens en del andre gav tilsagn om kommende medlemskab, så alt i alt
forløb pinsearrangementet tilfredsstillende og gav et nettooverskud på ca. 8.000 kr.
Reception i forbindelse med Ingeborg Svennevigs tiltrædelse som projektleder.
Den 1. juni 2007 skete det så: Vi fik en ”fyrmester” !
Godt og vel et halvt hundrede inviterede gæster var ud over familie og bestyrelsesmedlemmer mødt
op for at fejre denne skelsættende dag i Fyrets historie.
Ingeborg blev officielt ”indsat” som projektleder af fondsbestyrelsens formand, Niels Jørgen
Hyldgaard, og hun blev budt velkommen af den tidligere og nuværende formand for
støtteforeningens bestyrelse, Ane Margrethe Bjerre og Laurits Vemmelund.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, og de mange gratulanter nød eftermiddagen i Fyr-haven
sammen med Ingeborg og hendes familie. Det blev en rigtig hyggelig 1. juni med mange fremsatte
”gode ønsker for projektet og Ingeborg” !
Festlig overdragelse af Bovbjerg Fyr fredag den 15. juni 2007 (ved Ellen Damgaard)
15. juni 2007 var en stor dag på Bovbjerg Fyr. Her mødtes Fondsbestyrelsen og
bestyrelsesmedlemmer fra Støtteforeningen med borgmester Erik Flyvholm og hans følge,
bestående af kommunaldirektør Birgit Fogh Rasmussen, kulturdirektør Ole Pedersen,
kulturforvaltningschef Ebbe Ravn Sørensen og formand for kulturudvalget Ulla Raundahl ude i
fyrets gård. Her under selve tårnet fandt nu den højtidelige overdragelse sted – krydret af et par
kreative indfald i overensstemmelse med den ånd, som skal præge kulturprojektet Bovbjerg Fyr i
fremtiden.
Borgmesteren fik nemlig den symbolske pris for fyret – 1 krone – overrakt i form af en kongekrone,
suppleret med en borgmesterkæde af 1- og 2.kroner, lige til at hænge om halsen. I kæden var der
lige penge nok til et medlemskab af Støtteforeningen samt en krone i overskud, så der kan være
orden i det kommunale regnskab.
Borgmesteren sagde blandt andet: ”Bovbjerg Fyr står på kanten mellem den faste grund og det store
hav. Mellem det kendte og det ukendte. Sådan føler jeg også, at det er i dag. Vi kender historien, og
vi ser mod en fremtid med masser af spændende ideer til, hvad der kan ske i og omkring fyret.
Bovbjerg Fyr vil komme til at stå som et flot eksempel på, hvad det kan føre til, når man mødes og
løfter i flok”.
Han sagde også, at Bovbjerg fyr står som et vartegn for det stærkeste brand, vi har i området,
nemlig den flotte kyststrækning.
Ved overdragelsen blev der udvekslet fyrtårne i miniformat. Ingeborg Svennevig overrakte således
borgmesteren en fin lille træmodel, som er fremstillet af Johannes Borup, Ferring. Den skal stå på
hans skrivebord, sagde Ingeborg, så han aldrig glemmer, at der er et fyrtårn i hans kommune.
Derefter fik gæsterne fra Lemvig Kommune en rundvisning i lokalerne og i de udstillinger, der
findes dèr, samt en tur op i fyret. Altid en betagende oplevelse.

Hvem har lyst til at gøre et stort eller lille stykke arbejde ? (ved Ingeborg Svennevig)
Fra mandag den 25. juni og fremefter regner jeg med, at fyret kan holde åbent for gæster hver
eftermiddag mellem kl. 14 og 17 – i hvert fald.
En lille arbejdsgruppe har allerede været i gang i såvel have som inden døre – med at lave en lille
bålplads, sanse gårdsplads og terrasse, flytte lidt rundt på fyrets lager, male stue / cafe og gøre
hovedrent i køkkenet. Så vi er så småt ved at være klar til gæster, og vi glæder os til, at rigtig mange
vil kigge forbi til en kop kaffe, en is eller bare en god snak!
MEN - vi vil nu gerne have sat rigtig mange frivillige hænder på en række opgaver, som trænger sig
på.
Vi tror, at der lige pt. bliver brug for fire arbejdshold:
1. Cafeen, her er Ingeborg Svennevig tovholder.
2 Haven, gården mv. – her er Ingeborg Svennevig tovholder.
3. Festlige arrangementer – f.eks. fyraftener – det er Henning Ahle Fjord tovholder for.
4. Kunstgruppen, her er Laurits Vemmelund tovholder
Vi har lovet, at man denne sommer kan få en kop kaffe på Vestkysten mellem Thorsminde og
Vejlby – og det skal være på Bovbjerg Fyr! Cafeen er næsten indrettet – med luge, service og
havemøbler. Vi mangler stadig opvaskemaskine og en godkendt køler/fryser. Og så mangler vi at
finde ud af den helt rigtige menu til denne første sommer. Lige nu vil menu`en stå på kaffe, te, is og
et stykke god kage, evt. en bolle med smør.
Jeg regner med, at fyr-cafeen skal være åben hver dag fra 14 – 17, eventuelt nogle weekendaftener,
hvis vi kan få frivillige nok til at passe udsalget.
Så hvis du vil være med til at servere kaffe, kage og is til glade sommergæster og bestemme,
hvordan menuèn skal udvikle sig, så kontakt Ingeborg Svennevig, tlf. 26135617 eller mail:
bovbjergfyr@ferringby.dk
Haven, gården mv. Her handler det om at mødes en formiddag eller eftermiddag i ny og næ og
sørge for, at Bovbjerg Fyr ser smuk og brugt ud – også udefra.
Hvis du trænger til at brænde noget af dit krudt af i festligt lag, så ring til Ingeborg Svennevig på
26135617 eller mail: bovbjergfyr@ferringby.dk
Vi synes, at det vil være godt med nogle arrangementer allerede nu denne sommer !
F.eks. kunne vi starte en række af ”Fyraftener”, hvor folk kunne komme på fyret 2-3 timer og få en
oplevelse med vestjyske historier, musik, snak, kajak, arbejde – eller hvad nu arrangementsgruppen
finder ud af !
Vil du være med til at lave nogle dejlige arrangementer for os alle sammen – også dem, der ikke er
medlemmer af støtteforeningen – så ring til Henning Ahle Fjord på 97881007 eller mail:
fjordmand@7660net.dk
Kunstgruppen skal sørge for, at der altid er flotte og berigende udstillinger på fyret. De kommer til
at kontakte kunstnere og tage imod de henvendelser, vi allerede har fået. De skal finde ud af,
hvordan økonomien i en given udstilling skal hænge sammen. Gruppen skal sikre, at udstillingen
også kommer op at hænge / stå. Og hvis der er behov for en vagtplan ifm. udstillingen – ud over den
bemanding, der er i cafeen – så skal gruppen også finde nogen, der synes, det er sjovt.
Hvis du gerne vil give en hjælpende hånd til det praktiske arbejde / indgå i en vagtplan – eller
måske har ideer til tematiske udstillinger eller lignende, så kontakt Laurits Vemmelund på tlf.
97887072 eller mail: vemmelund@ferringby.dk

Jeg håber, at Bovbjerg Fyr bliver et dejligt sted at mødes for gøre et stykke fornuftigt arbejde
sammen med andre – eller simpelthen for at nyde livet ! Du skal være velkommen i det gode
selskab !
Og har du andre gode ideer og forslag til aktiviteter, som du brænder for og synes passer ind i
konceptet for Bovbjerg Fyr, så kontakt mig på Fyret.
Ingeborg Svennevig.
Driftselskabet Bovbjerg Fyr.
Et ”APS Bovbjerg Fyr” er netop dannet med det formål, at varetage det daglige driftsansvar og
økonomien i projektet.
Fondsbestyrelsen har udpeget følgende direktion:
Niels Jørgen Hyldgaard, Herregårdsparken 5, 7.th., 7400 Herning – njh2@mail.dk
Laurits Vemmelund, Fyrvej 2, Ferring, 7620 Lemvig – vemmelund@ferringby.dk
Ingeborg Svennevig, Bovbjerg Fyr, Fyrvej 27, 7620 Lemvig – bovbjergfyr@ferringby.dk
Eventuelle driftsspørgsmål kan rettes til Ingeborg Svennevig.
Venlig hilsen
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.
Medlemskontingent for 2007 kr. 100 pr. pers. kan indbetales i
Vestjyskbank i Lemvig på konto 7730-1147581
Eventuelle spørgsmål til vores kasserer Henning Ahle Fjord, tlf. 97881007 eller mail
fjordmand@7660net.dk

