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Vinter – Lederens klumme

Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der gennem adskillige år har gået rundt og ønsket, at det kunne
blive rigtig vinter med sne og frost og ægte skiføre, ligesom dengang vi var børn. Der er som bekendt
fire årstider i et år, og den årstid, som vi kalder vinter, bør byde på sne. Jeg skal lige love for, at vi
har fået vores ønske opfyldt i år. Det er besværligt, det er frysende koldt, spejlglat og irriterende, når
vi sner inde eller ude, og rørene fryser og vejen til Fyret fyger til, og det er smaddersjovt og smukt og
fantastisk, når vi som små Michelin-mænd iført termoundertøj og dynejakker og med ski og
kameraer, bevæger os ud i føret for at tage skønne fotos af snelandskaber, som til sommer vil minde
os om, hvordan her også kan være. I Grenå, hvorfra Fyret styres, siger de, at det er isvinter, når der er
fare for, at isen i Limfjorden flytter rundt på farvandsafmærkningerne, så skibene ikke kan regne
med dem og derfor skal have noget andet at navigere efter. Derfor har Fyret nu i nogle uger blinket
24 timer i døgnet, 2 gange hvert 15. sekund, 8 gange i minuttet, 480 gange i timen, 11.520 gange i
døgnet, og jeg bliver glad hver eneste gang jeg kommer herud og ser Fyret stå der stolt og støt og
blinke trofast, som et holdepunkt og pejlemærke man altid kan regne med. Selv i januar, hvor føret
har været ufremkommeligt og temperaturerne i vindsiden i nærheden af polarniveau, har vores Fyr
formået at trække folk til fællesspisning og underholdning uden besvær. Og nu har vi så et hav af
fotos af det smukke vinterlandskab. Fotos der aldrig kommer til at give samme fornemmelse som
virkeligheden, fordi der mangler nogle dimensioner. Der mangler lyden af sne, der mangler duften af
den friske luft, der mangler den prikkende kulde, ja, der mangler noget. Men gode for øjnene er de,
de smukke vinterbilleder! Og livslange beviser, der gør det lettere for os at huske, at i vinteren 20092010, der var der rigtig vinter. På samme måde er det med fotos af Fyret. Det er skønne minder om et
særligt smukt sted, men der mangler noget, som intet foto kan gengive. Der mangler den vigtige
følelse af nærvær, varme og entusiasme, som alle de frivillige fylder de gamle rum med, og som jeg
er så taknemmelig over at få lov at være en del af.
Fyrmoster Lene Christiansen

En lille konkurrence
Det I lige har læst er ”Lederens klumme”. Her er det tanken, at fyrets leder kan skrive lige det hun
har lyst til her og nu. Kan I hjælpe os med at finde et rigtig godt navn til denne del af Nyhedsbrevet?
Send jeres forslag til Bovbjerg Fyr, email: bovbjergfyr@ferringby.dk eller til Bovbjerg Fyr, Fyrvej
27, Ferring, 7620 Lemvig. Støtteforeningens bestyrelse vælger ved afstemning vinderforslaget, og
vinderen og vinderforslaget bliver præsenteret i næste nyhedsbrev. Og så får vinderen naturligvis
også en præmie, nemlig et gavekort til caféen og den ny lille fotobog om Bovbjerg.

Et godt tilbud til medlemmerne

Hvis du er medlem af Støtteforeningen, har du nu gratis adgang til fyrtårnet.

Brev fra en af de frivillige på Bovbjerg Fyr:

Kære Fyr Venner.
Det er en fantastisk god fornemmelse at være en del af flokken af frivillige på Bovbjerg Fyr. Der
knyttes mange nye venskaber og vi træffer mange forskellige og spændende mennesker, også blandt
Fyrets gæster. Ved et møde i Støtteforeningens bestyrelse talte vi om, at vi gerne ville invitere endnu
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flere til at deltage i arbejdet på fyret. Det kræver ikke særlige evner at være med. Desuden kan alle et
eller andet. Vi er allerede en ret stor flok, men det skal ikke hindre nye i at komme indenfor på Fyret
og deltage i det gode samvær. Det er ikke tom snak, når jeg siger, at man føler sig godt tilpas, når
man er på Bovbjerg Fyr. F.eks. når man går med en opgave side om side eller sammen med andre
frivillige. For ikke at glemme de mange gode stunder over en kop kaffe eller den gode stemning ved
vores årlige ”frivilligfest”. Der bages til caféen, der serveres i caféen, der slibes og males, der gøres
klar til arrangementer. Haven får en omgang, tårnet skal males udenpå (i år), og kalkes indvendigt
o.s.v. Desuden er alle gode ideer til Bovbjerg Fyrs ve og vel naturligvis altid velkomne. Så kom blot
og vær med - her på kanten til verdenshavene, hvor det smukke fyrtårn står og blinker og har brug
for vores opmærksomhed. Det skulle helst kunne samle, fornøje og oplyse både os landkrabber og
søfolk mange år frem i tiden.
Ane Margrethe Bjerre

Planlagte arrangementer og udstillinger på Bovbjerg Fyr 2010
(NB! Der kan ske ændringer i datoer og tidspunkter, og der kommer også flere arrangementer på
programmet – følg med på hjemmesiden og i pressen)
7. feb.
Fernisering
Feb.-mar. Udstilling
13. feb.
Fastelavnsfrokost
Tøndeslagning og leg for børn og barnlige sjæle
14. feb.
Fernisering
Erik Heide
5. mar.
Fyrbiks
Spisning af biksemad og efterret for hele familien
11. mar.
Mit Livs Fyrtårn
Erik Flyvholm
18. mar
Mit Livs Fyrtårn
Michael Bramsen, tidl. jounalist i DR/TV
28. mar.
Fernisering
April-udstilling
11. apr.
Koncert
Dana Lacroix og Jacob Rostbøll
20. apr.
Mit Livs Fyrtårn
Hans-Edvard Nørregaard-Nielsen
April.
Påskefrokost
I samarbejde med Gunda Jørgensen efter gudstjeneste
25. apr.
Forskningens Døgn
Om at gå på vandet – Teolog Kirsten Andersen,
gymnasielektor Poul Riis, vandløbsbiolog Bent Lauge Madsen og biolog Jan Gruwier Larsen
2. maj
Fernisering
Maj-udstilling
14. maj
Majmiddag
5. juni
Grundlovsdag
Eftermiddagsmøde med bl.a. Bertel Haarder på programmet
6. juni
Fernisering
Juni-udstilling
4. juli
Fernisering
Juli-udstilling
8. juli
Sommerfællesspisning
15. juli
Sommerfællesspisning
22. juli
Sommerfællesspisning
29. juli
Sommerfællesspisning
1. aug.
Fernisering
August-udstilling
5. aug.
Sommerfællesspisning
12. aug.
Sommerfællesspisning
5. sep.
Fernisering
September-udstilling
3. okt.
Fernisering
Oktober-udstilling
21. okt.
Fyrlaps
Spisning af skipperlabskovs og efterret for hele familien
31. okt.
Efterårsmarked
19. nov.
Fyrfisk
Spisning af fisk og efterret for hele familien
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21. nov.

”I Finn Søborgs Univers” Tommy Kenter

Arbejdsgrupper på Bovbjerg Fyr
Bovbjerg Fyr er et fyrtårn for fællesskab. Her mødes de mange frivillige på kryds og tværs for at løse
en række opgaver, som gør Bovbjerg Fyr til et godt sted at være – både som frivillig og som gæst.
Her er ikke mange penge, og det kræver idérigdom og arbejdslyst at få fyret til at lyse op helt herude
på kanten. Rent praktisk har vi organiseret arbejdet i en række faste arbejdsgrupper, som I kan læse
noget om her, men der bliver også arbejdet i mere løse grupper, når det gælder bestemte, mere
kortvarige projekter som fx en ”maledag” eller ”efterårsmarked”.
Har du lyst til at være med? Så hør nærmere hos tovholderen i de enkelte grupper.

Kunstgruppe
Udvalget arbejder for at gøre Bovbjerg Fyr til et yndet udflugtsmål gennem kunstudstillinger året
rundt, debat om kunst og kultur samt profilering af nordvestjysk kunst og kunsthåndværk. Her
samarbejder man med kunstnere og kunsthåndværkere, men der er også meget praktisk arbejde som
ophængning og nedtagning af udstillinger.
Laurits Vemmelund (vemmelund@ferringby.dk eller tlf. 97.887072)
Ole Kildegaard
Iver Iversen
Kristian Tikjøb
Anne Marie Nielsen
Henning A. Fjord
Lene Christiansen
Arrangementsudvalg
Udvalget har til opgave at lave arrangementer, der understreger og forstærker oplevelsen af at være
på Bovbjerg Fyr. Her opsamler man idéer til foredrag og møder, musik og teater, tager kontakt til
samarbejdspartnere og laver alt det praktiske arbejde i forbindelse med arrangementerne.
Ellen Damgaard (ellen@erikring.dk eller tlf. 97.822042)
Heidi Krejberg
Annette Bram
Ingeborg Svennevig
Erik Ring
Nils-Jørn Krejberg
Laurits Vemmelund
Lene Christiansen
Markedsføringsudvalg
Udvalget har til opgave at udbrede kendskabet til Bovbjerg Fyr og området. Her arbejder man med
hjemmeside, foldere, skiltning, annoncering og presseomtale.
Lene Christiansen (bovbjergfyr@ferringby.dk eller tlf. 26135617)
Tove Lisby
Ellen Damgaard
Erik Ring
Udendørsudvalg
Udvalget har til opgave at udvikle og gennemføre idéer og planer for at gøre fyrhaven og fyrets
omgivelser mere spændende, og for at forbedre parkeringsforholdene. Her er der både brug for
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idérigdom og praktisk håndelag.
Ane Margrethe Bjerre (juelsgaard@ferringby.dk eller tlf. 97.895354)
Flemming Lisby
Tove Lisby
Ingeborg Svennevig
Frits Kjælder

Aktiviteter for børn og børnefamilier
Det er et nyt udvalg, som både skal finde på og arbejde praktisk med aktiviteter og oplevelser for
børn. Det kan være alt fra oplevelsesruter i landskabet til dragebygning.
Hør nærmere Lene Christiansen (bovbjergfyr@ferringby.dk)
Caféudvalg
Udvalget har til opgave at drive en café med gode og sunde råvarer. Caféen er både et fællesskab for
de frivillige og et mødested for egnen og en stor omverden. I udvalget arbejder man med
planlægning af cafébemanding, varesortiment, kontakt med vareleverandører, indretning af køkken
og café m.m. Her kan man også melde sig, hvis man har lyst til at arbejde som frivillig i caféen eller
være med til at bage caféens brød og kager.
Anette Noe (anoe@anoe.dk eller tlf. 97.836626)
Agnete Vemmelund
Hanne Simonsen
Lene Christiansen
Butiksudvalg
Udvalget har til opgave at drive en butiksvirksomhed med et varesortiment, der understreger
oplevelsen af at besøge fyret og egnen. I udvalget gælder det om at finde de rigtige varer, gøre sig
tanker om kunderne og få tingene stillet indbydende op.
Marianne Lisbygd (juelsgaard@ferringby.dk eller tlf. 97.895354)
Lene Ørgaard
Helle Bank
Bente Borup
Lene Christiansen
Bygningsudvalg
Udvalget har til opgave at føre tilsyn med bygningernes tilstand. I udvalget skal man tage stilling til
den langsigtede bygningsvedligeholdelse, skaffe et overblik over de tekniske anlægs tilstand og
andre praktiske opgaver. Det er altså et slags ”pedeludvalg”. Udvalget er nyt og listen over
medlemmer er derfor foreløbig:
Lene Christiansen (bovbjergfyr@ferringby.dk eller tlf. 26135617)
Flemming Lisby
Frits Kjælder
Ellen Damgaard
Ellen Damgaard

Kursus for frivillige på Bovbjerg Fyr

Lørdag den 27. februar afholder vi kursus i Motivation og Kommunikation for alle frivillige på
Bovbjerg Fyr. Kurset bliver ledet af Katrine Marie Henriksen, som har en del erfaring i at stå for den
slags kurser for Mellemfolkeligt Samvirke, og som har tilbudt at afholde kurset for alle I fantastiske
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frivillige ganske gratis. Katrine siger om kurset: ”Det her er en chance for at blive klogere på, hvad
det er, der gør det så fedt og meningsfyldt at være frivillig på fyret, og evt. hvordan I kommer til at
arbejde endnu bedre sammen som frivilliggruppe. Det sker gennem en metode, der sætter jeres egne
erfaringer i centrum og giver nye måder at bruge dem på gennem sjove og tankevækkende øvelser og
en smule teori. Og så er det helt klart målet, at det kommer til at ske i en tryg, åben og sjov
atmosfære.”
Kurset løber af stablen den 27. februar fra 9.30 til 16.00 på Fyret. Frokosten og kaffen står Fyret for.
Tilmelding til Lene Christiansen på bovbjergfyr@ferringby.dk eller tlf. 2613 5617.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 19. februar.
Lene Christiansen

Set og sket i hukommelsens filter – arrangementer på fyret

Ser man på fyrets hjemmeside netop nu, ser man fyret indhyllet i sne. Hvornår har vi sidst set fyret
med en tyk, hvid snehue på toppen? På hjemmesiden står: En symfoni i rødt, hvidt og blåt.
Det får tankerne til at glide blot nogle måneder tilbage, hvor en symfoni i gult, gyldent og blåt står på
vore nethinder. Cirkus på kanten! En enestående begivenhed og en fantastisk oplevelse. De gule
halmballer med den blå himmel som kontrastfyldt baggrund, indrammet af solens sidste gyldne
stråler som rammen om små og store artister, der udførte numre, ingen har set mage til. Mange
mennesker fandt vejen til fyret aften efter aften. Selv Mariehøner i tusindtal fandt det værd at gæste
fyret netop i de dage.
Cirkus på kanten var optakten til endnu en sæson på fyret med en perlerække af arrangementer, som
taler til alle. Kort sagt, er der noget for enhver smag. Man går altid beriget fra fyret, fyldt med
taknemmelighed over, at det lykkedes at holde fyret på lokale hænder, åbne det som udflugtsmål og
skabe liv, sammenhold og fællesskab til glæde for hele egnen.
I korte træk husker jeg (og har sikkert glemt en hel del) efterårsferien for både børn og voksne med
drageværksted, stensamling og meget mere. Balders fremragende forestilling Sort Nat over Bovbjerg
var et så utraditionelt udendørs teater, at det bør høre til traditionerne. Ferniseringer med kunstnernes
egne forklaringer og kommentarer til deres værker er både spændende og berigende. Når Lemvig
kammerkor lægger toner til, bliver helheden værd at køre langt efter. Klimakonference for børn. Et
oplagt emne, som nok fik større succes hos de deltagende, end det senere klimatopmøde i
København har kunnet bryste sig af.
Efterårsmarkedet trak igen fulde huse – så godt og vel. En folkelig og fornøjelig dag, hvor man føler
sig hensat til Sydeuropas torvehandel, mens man nyder både æbleskiver, gløgg og herlig musik.
Efterårsmarkedet indvarsler den mørke tid med de spændende foredrags- og fortælleaftener.
I flæng husker jeg en række fantastiske oplevelser som glaskunstneren Agnethe Maagaard, der
fortæller om sin kunst og om dronningebesøget. Forfatteren Einar Már Gudmundsson, der ikke alene
fortæller, læser op og kommenterer Islands aktuelle situation, men også er vært ved fællesspisning
med Karen Marie Germanns udsøgte og lækre retter. En aften af de sjældne. Kunsthistoriker og
museumsdirektør Allis Helleland, der fortæller om sit liv og virke, som tager sit udgangspunkt i
Vandborg med fyret som ledetråd og snart igen bliver hjemsted for Allis Helleland. Professor Steen
Hildebrandt, der holdt hele forsamlingen i ånde med spændende betragtninger om livets valg og
udfordringer. December var præget af julestue, korsang, adventsfællesspisning samt pakning af
massevis af lækre fyrbakker, som har ligget under mangt et juletræ med lækre lokale lækkerier.
Så kom sneen og lukkede os inde med mulighed for både eftertænksomhed samt nye idéer til den
kommende vinter- og forårssæson på fyret.
Hvad har vi så i støbeskeen eller allerede er på vej til at løbe af stabelen, mens disse linjer skrives i
stearinlysets skær med bunkevis af sne udenfor vinduerne. Årets første fællesspisning med et væld af
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lækker gourmet-mad, og Susanne Breuning i musikdramaet om Marlene Dietrichs liv og musik er
netop blevet afholdt med stor succes. Og nu følger: Udstilling med Erik Heide. Mit livs fyrtårn med
en lang række spændende oplægsholdere: Journalist Mikael Bramsen, Direktør for Ny
Carlsbergfondet Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, borgmester Erik Flyvholm. Sådan kunne jeg
fortsætte med at mindes gode oplevelser på fyret og opstille fornyede forventninger til kommende
arrangementer.
Jeg vil i stedet slutte med en opfordring: Prøv selv!!!! Men pas på. Det er stærkt vanedannende at
komme på fyret og lade sig berige gang på gang.
Og, til alle dem, der har rost det store, flotte og folkelige Grundlovsarrangement med
forsvarsminister Søren Gade, Hans Jørgen Bonnichsen samt Gunda Jørgensen, kan jeg sige, at vi er i
fuld gang med at planlægge et Grundlovsarrangement også i 2010. Sæt derfor allerede kryds i
kalenderen d. 5. juni 2010. Det bliver et eftermiddagsmøde.
Heidi Krejberg

Kunstudvalget

Når I kommer på besøg på Bovbjerg Fyr føler I forhåbentlig, at I træder ind i nogle hyggelige og
inspirerende stuer præget af skiftende udstillinger af billedkunst og gedigen kunsthåndværk. De
skiftende udstillinger skulle gerne gøre det attraktivt at komme igen og igen, hvad enten det er til en
kop kaffe i cafeen, et kig fra tårnet ud over det fantastiske landskab eller det er til de månedlige
ferniseringer med musik og talere og dialog med de udstillende kunstnere om deres ting. Vi vil gerne
bidrage til, at Bovbjerg Fyr forbliver et yndet og inspirerende udflugtsmål for såvel vi lokalt
bosiddende som for turister og andet godtfolk fra nær og fjern! At få kunstnere og kunsthåndværkere
til at udstille i fyrets stuer en måned eller to har vist sig at være overraskende let. Faktisk har vi
allerede her efter de første godt to års udstillingsvirksomhed haft ikke mindre end 135 forskellige
udstillende kunstnere!
Det synes vi egentlig er ret flot. Og det er vi glade for. Det første års tid var det især kunstnere fra det
nordvestjyske, der meldte sig på banen, men efterhånden som ”Tårnet” bliver kendt, melder flere og
flere kunstnersammenslutninger sig fra det ganske land med ønske om samlede udstillinger for deres
flok. Det er en god udvikling. Det giver større og større bredde hen over året, og det udfordrer nok
også på sin vis vore lokale udstillere med inspiration og interesse udefra. Det har fra starten af været
vigtigt for os at fungere som udstillingsvindue for primært nordvestjysk kunst. Det holder vi fast ved
- forstået på den måde, at vi hen over året meget gerne lader os udfordre af kunstnere og
kunsthåndværkere fra andre egne af landet – til inspiration for forhåbentlig både dem og os og vore
gæster på fyret! Men vi vil ikke løbes over ende af de såkaldte anerkendte, etablerede og
professionelle kunstnere, som har deres udstillingssteder på bl.a. kunstmuseer og gallerier landet
over. Vi arrangerer nok nu og da separatudstillinger med udvalgte kunstnere, som på den ene eller
anden måde bør have en plads på Bovbjerg Fyr, hvis det er økonomisk overkommeligt for os. F.eks.
glæder vi os nu i februar-marts 2010 til ophængning af Erik Heide litografier – en salgsudstilling
som er kommet i stand gennem et samarbejde med Erik Heide, Anne Riis Bovbjerg og os. Vi er i
forvejen rigtig glade for Heide skulpturerne vest for fyret – og glæder os nu til fortsat samarbejde
med ham. På fyrets hjemmeside www.bovbjergfyr.dk kan vort udstillingsprogram for årets måneder
ses. Vi glæder os til, at rigtig mange af jer vil tage familie, venner og bekendte med på besøg hos os
til de annoncerede ferniseringer, på hverdage og hvornår det nu kan passe. Ved køb af kunst og
kunsthåndværk på Fyret støtter I også projekt Bovbjerg Fyr!
Laurits Vemmelund
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Markedsføring
I markedsføringsudvalget har vi i de seneste efterårsmåneder haft flere møder om den fremtidige
struktur på vores hjemmeside. Den blev jo oprettet september 2007. Nu er det tid til et eftersyn for at
komme frem til en ny præsentation af vores sted. Det skal være et aktuelt spejl for hvad vi kan byde
på, og hvad man kan opleve på Bovbjerg. Vi er kommet frem til ni hovedmenuer (Udflugtsmål,
Hvad sker der?, Om os, Grupper, Landskab og historie, Erhvervstilbud, Kunst, Links, og evt. en
gæstebog/blog). Der vil blive lagt stor vægt på billedmaterialet, som ofte fortæller mere end mange
ord. En af de ting vi arbejder på, er at finde et billede- og farveudtryk, som kan være gennemgående
for alle vores udgivelser og hjemmesiden. Finn Gade har været os til megen inspiration, og han står
os bi med råd og dåd. Når vi er klar, ordner han den tekniske side af opsætningen, og så er det op til
os andre at fylde i.
Erik Ring

Café
Når man læser i gæstebogen i caféen, bliver man glad. Den er fuld af hilsner fra tilfredse gæster, der
har nydt de lækre hjemmebagte kager, en frokostanretning med rosmarinfårepølse fra Lystbækgård
og Vesterhavsost fra Thise Mejeri, æblemosten fra Kræmmergård i Møborg, den gode kaffe,
frisklavet the eller ægte varm chokolade. Men rigtig mange giver også udtryk for, at selve
stemningen i caféen er personlig og hjertevarm. De frivillige, som tager deres cafétørn måned efter
måned, ja selv Nytårsdag, er alle gode ambassadører for det fællesskab, man finder på Bovbjerg Fyr.
For os er gæsterne virkelig gæster, der skal føle sig velkomne – og særlig glad bliver man, når folk
langvejs gerne vil vide lidt om vores projekt. Som regel bliver de virkeligt imponerede, når man viser
dem de billedmapper, som ligger på bordene, og som rummer fortællingen om alle de utrolige
oplevelser, man kan få året rundt herude på kanten.

Fællesspisninger
At være værter ved en af Bovbjerg Fyrs fællesspisninger er en af de mest taknemmelige opgaver man
kan påtage sig. Man skal ikke gøre meget andet end at dække bord, sige pænt velkommen til
gæsterne og så sidde og spise god mad sammen med dem. Eventuelt kan man foreslå en sang eller
læse en kort aktuel tekst op. Man kan være værter uden de sædvanlige bekymringer, og møde nye
spændende og glade mennesker. Bagefter kan man næsten gratis sole sig i gæsternes ros over Karen
Marie Germanns overdådige mad og arrangementet i almindelighed. Karen Marie har en enestående
evne til at variere sine gode lokale råvarer til smukke og raffinerede retter. Når man så tilføjer stedets
unikke atmosfære, er det ikke så sært at de fleste gæster synes, at de får endda særdeles meget for
deres penge. Noget tyder da også på, at rygtet om disse spisninger løber vidt omkring, for de er
efterhånden begyndt at tiltrække publikum langt udenfor det egentlige lokalområde.
Birthe og Niels Jacobsen
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Målsætning
I løbet af året 2009 har vi haft en række spændende og forhåbentlig nyttige drøftelser af den
overordnede målsætning for Bovbjerg Fyr. Det begyndte med helt åbne formuleringer om, hvorfor vi
lige netop vil være med her, og hvad der er vores væsentligste opgaver. Alle arbejdsgrupper har
været med, Støtteforeningens bestyrelse og Fondsbestyrelsen, fyrets leder Lene Christiansen – alt er
blevet diskuteret på kryds og tværs. Og skønt nok viste det sig, at vi alle sammen har en fælles
opfattelse af meningen med det vi er med i på fyret. Resultatet bliver formuleret færdigt her i foråret
2010 og vil kunne ses på hjemmesiden. Men som noget helt overordnet fik vi formuleret følgende:
”Bovbjerg Fyr er et mødested, hvor man deler oplysning og oplevelser på tværs af grænser og skel
mellem mennesker. På den måde er Bovbjerg et fyrtårn for fællesskab”.
Processen har givet anledning til en nyskabelse – et årligt heldags arbejdsmøde for medlemmerne af
begge bestyrelser. Det første blev holdt i november 2009, og hovedtemaet var netop
målsætningsdebatten.
Ellen Damgaard

Støtteforeningen
Generalforsamling
Vi afholder ordinær generalforsamling søndag den 18. april 2010 kl. 10.30 på Bovbjerg Fyr. Her
håber vi at se rigtig mange af Støtteforeningens medlemmer
Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.bovbjergfyr.dk)
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Laurits Vemmelund, Ellen Damgaard, Tove Lisby og Anne Marie Nielsen
(suppleant).
7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Støtteforeningens økonomi
Ved årets udgang har Støtteforeningens medlemstal passeret 450. Medlemskontingentet, gaver og
andre indtægter har gjort det muligt i årets løb at støtte Bovbjerg Fyr med kr. 85.000. Årsregnskabet
slutter herefter med et lille overskud og en kassebeholdning på ca. kr. 32.000. På nuværende
tidspunkt har alle medlemmer forhåbentlig modtaget kontingentopkrævningen for 2010. Det er nu
vort håb at vi ved fælles hjælp kan nå op på 500 medlemmer i løbet af året.
Nyhed: Indehavere af et personligt medlemskab har gratis adgang til tårnet.
Husk at melde ind, hvis man får ny emailadresse.
Karl Erik Pedersen

Redaktion Ellen Damgaard februar 2010
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