
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 4. september 2013 
 
 

 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 2. september 2013 kl. 16.00 på Bovbjerg Fyr 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Laurits Vemmelund (LV), 
Karl Erik Pedersen (KEP), Vagn Thode Nielsen (VTN), Inger Bjørn Knudsen 
(IBK), Lars Ebbensgaard (LE), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christiansen (LC) 
(ref.)  
 
Afbud: Jørgen Nørby (JN) 
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 4. juni 2013 
 
Referatet blev underskrevet. 
 
Punkt 4. fra referat vedr. bestyrelsesmødet den 4. juni blev kort 
drøftet. BA forsøger at indgå en konstruktiv dialog med kommunen 
om offentlige toiletter ved Bovbjerg Fyr. 

 
2. Status ombygning 

 
Tirsdag: Håndværkerrunde 
16. september: Licitation 
1. oktober: 1. spadestik 
 
TDC flytter deres udstyr fra buegangen til overetagen i nordhuset, 
når rummet er klar. 

 
3. Status naturvejleder 

 
Jens har gennemført en række guidede ture under overskrifterne. 
-    Krible-krable tur ved sø og strand 
- Sand, vand og forstand 
- Bål og beskøjter på Bovbjerg 

 
Der er behov for fokus på at skabe et godt og reelt samarbejde de 
deltagende naturvejledersamarbejdspartnere imellem. 

 
4. Sommeren 2013 – hvordan gik den 

 
Der har været travlt. Store udfordringer med at få vagtplanerne fyldt 
ud i caféen. Det bør inden næste sæson overvejes, hvad vi kan gøre 
for at afhjælpe det. Evt. mere ansat personale. 
Umiddelbare indtryk er, at her har været færre tyskere – flere nord-
mænd og andre nationaliteter. 



 

 

 

Flere og flere tilbringer længere tid på fyret. 
 

5. Orientering 
 

- Økonomi første halvår 
Regnskab gennemgået. Underskud på 26.500 mod budgettets  
-162.000. Et godt fundament at starte en halvårs periode med 
ombygning og ingen indtægter på. 
 

- Kort fra udvalgene 
Caféen  
o Birthe Hansen ansat i juli og august – har styret køkkenet 

rigtigt flot. 
o Frokosttallerkner og kagebord hver eneste dag. 
o Cafúdvalget har afholdt et nyt skønt og skævt arrange-

ment Smagssurfing og klatrecafé, der tiltrak omkr. 250 
deltagere. 

Teltudvalg 
o Vagtplan, forbedringer og mere stabil opsætning har givet 

alle en bedre søvn om natten. 
o Teltet bliver i første omgang stående til efter Vandrekon-

certen fredag – derefter afgør teltudvalget, om det skal 
tages ned eller blive stående til efterårsmarkedet den 29. 
sept.  

o Inden nedtagning gennemgås teltet for nødvendige repara-
tioner og forbedringer og listen medsendes til sejlmage-
ren, som også selv gennemgår det. 

Kunstudvalget 
o 3 velbesøgte ferniseringer. 
Markedsudvalget 
o I gang med at arrangere sensommermarked til erstatning 

af efterårsmarkedet, flyttet pga. ombygningen – 29. sept. 
Arrangementsudvalg 

En række arrangementer hen over sommeren: 
o Teater i teltet 
o Toner i teltet 
Løbsudvalget 
o Flyttede Bovbjergløbet for at støtte Friluftsfestivalen – 70-

80 deltagere altså betydeligt færre end de ca. 150-200, 
der plejer at være med. 

o Udvalget har besluttet, at flytte Bovbjergløbet tilbage til 
foråret (og give efterskoleeleverne mulighed for at være 
med igen) og samtidig lave et nyt ”killer” løb ifm. en evt. 
ny Friluftsfestival. 

Fyrforstand 
o Har afholdt guidede ture - lukkede og åbne – for naturvej-

lederen. 
Butiksudvalget 
o Vagtordning hen over sommeren. 
o Salget tegner til at blive flot. 
Markedsføringsudvalg 
o Annoncer, spots til storskærmen, hjemmeside og facebook 

– især facebook fungerer rigtigt godt i øjeblikket. 
Støtteforeningens bestyrelse 
o Holdt en flot frivilligfest for alle frivillige. Det er en vigtig 

og hyggelig dag, hvor fællesskabet bliver cementeret. 
 



 

 

 

 
- Aktiviteter under ombygningsperioden 

o Sofahjørner med sofakunst – ”brølende hjort”, stramaj-
broderier etc. – kaffe på kanden – bemandet. 

o Butiksmontrer. 
o Fleksibel væg med tegninger og lidt fortælling om ombyg-

ningen, hvor langt vi er, hvordan skrider det frem. 

 
6. Fastsættelse af dato for Strategimøde 2014  

 
1. februar kl. 10.00-16.00 – på Gymnasiet. 

 
7. Evt. 

 
Orientering fra KEP om at Støtteforeningens medlemskreds nu er tæt 
på de 600 i antal, og at likviditeten nærmer sig den halve mio. 
 
Orientering fra BA om at han holder nogle mindeord for Leif Åge 
Rasmussen ved den kommende mindehøjtidelighed. 
 
Minitårnet var med til åbning af Bølgen i Hvide Sande. 
 
Fonden har modtaget et brev fra Lemvig Kommune, hvori kommunen 
oplyser, at Politiet ikke mener, der er grundlag for at imødekomme 
fondsbestyrelsens ønske om indførelse af en 40-km hastighedsbe-
grænsning på Fyrvej, nu hvor der etableres cykelsti på tipvognsspo-
ret. Bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
 
 

 
Næste møde: 25. nov. kl. 16.00 
 
 
Ref. LC 04/09/2013 


