
 

 
 

 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 på Bovbjerg Fyr 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Laurits Vemmelund (LV), Karl Erik Pedersen (KEP), Inger 
Bjørn Knudsen (IBK), Lars Ebbensgaard (LE), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christiansen 
(LC) (ref.)  
 
Afbud: Vagn Thode Nielsen (VTN), Jørgen Nørby (JN), Heidi Krejberg (HK) 
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 12. marts 2013 
 
Referatet blev underskrevet. 
Formanden lykønskede fyret med, at det var lykkedes at få ansat en naturvejle-
der. 
Det er med revisors billigelse besluttet at uddele (læs reservere) 100.000 til om-
bygningen i Fondens regnskab for 2013. 
 

2. Konstituering 
 
Det blev vedtaget, at bestyrelsen konstituerer sig med Bjørn Albinus som for-
mand og Heidi Krejberg som næstformand. 
 

3. Status ombygning 
 
Aktuelle tegninger gennemgået og billiget af bestyrelsen. Der har været afholdt 
møder med repræsentant fra fødevarestyrelsen, Helmut og køkkenfirma med 
henblik på udformning af køkken. Der arbejdes i øjeblikket på overflader. Det 
undersøges hos arkitekterne, om højden på væggene i sydfløjens nordetage skal 
være den samme på alle vægge, for at finde ud af, om vi kan give kunsten lidt 
bedre betingelser ved at gøre en af siderne højere. 
 
Finansiering af tiltag for gangbesværede. LC sender ansøgning til Bevica-fonden, 
til Vanføre-fonden og til den lokale afdeling af Lions. Det undersøges, om Velux-
fonden skal søges vedr. vinduerne/havestuen. Vi venter med at søge Nordeafon-
den. Tryg-fonden kan evt. også søges. 

 
4. Finansiering af offentlige toiletter 

 
BA undersøger kommunens holdning. Naturstyrelsen bør også overvejse.  
 

5. Orientering 
 

- Økonomi 
Budgettet forventes fulgt. 
 

- Naturvejleder 
Jens Hedevang er ansat pr. 1. maj. Kommunen er koordinator. 
 

- Arbejde på bygningerne før sæsonen 



 

Vi var så heldige at få tilknyttet en person (Verner) fra Jobcentret, 
som skulle gå og male vinduer og døre, feje fyrgård og trapper i fyret. 
Det gik rigtigt godt, men han stoppede igen pga. sygeorlov ifm. hustru-
ens sygdom. I juni måned er Else Visgaard praktikant på fyret, og hun 
overtager nogle af Verners opgaver. Får vi brug for det, tager vi kon-
takt til Produktionsskolen. Arbejdsdage kan evt. arrangeres. 

 
- Kort fra udvalgene 

o Caféudvalget: Klargør café, menu og priser til højsæsonen. Vi 
har ansat Helmut i juli og august. Der har været travlhed med 
en lang række kaffe-, frokost- og middagsselskaber i foråret. 
Styrken af cafévagter er i foråret vokset med omkring 12 perso-
ner, til gengæld savner vi vores fantastiske Sus. 
 

o Markedsføringsudvalget:  - Annoncer: Lokale aviser og på stor-
skærm i Holstebro. Kunstavisen + Kunstguide. Turistforeningens 
Kompas og turistavisen samt Nordsee. Jyllandsguiden i Norge. – 
Hjemmeside. Facebook-profil. – Mailchimp – et gratis program 
til udsendelse af mails med nye arrangementer, som man kan 
melde sig til på forsiden af hjemmesiden. Plakater, ophæng og 
flyers. 

 
o Butiksudvalget: er blevet udvidet med 2 medlemmer, der nu i 

høj grad er med til at sætte deres præg på butikken. Der fore-
går løbende et ihærdigt arbejde med indkøb, prismærkning og 
udstilling. Butikken er lidt nervøse for, om de efter ombygnin-
gen skal kæmpe om pladsen med café og kunst og æstetikken, 
og vil gerne ud over nogle montrer osv. rundt omkring have den 
ene ende af caféen ved lugen til butik.  

 
Bestyrelsen støtter butikkens ønske. 

 
o Kunstudvalget:  Har netop holdt fernisering  for 50 mennesker. 

Pønser på et samarbejde med Lemvig Musikskole. Arbejder med 
et arrangement ifm. Bølgen, hvori indgår ET4U, udenlandske 
kunstnere og fællesspisning. Har aftalt med en kunstnergruppe 
fra Kiel, at de vil lave arbejdende værksted på fyret til næste 
sommer. 

 
o Arrangementsudvalget: Grundlovsdag. Planlægger sommerens 

arrangementer og laver vagtplaner til de tilknyttede arbejdsop-
gaver. 

 
o Teltudvalget: Har brugt nogle dage til først at stille teltet op og 

derefter justere det samt efterfølgende justering ifm. weeken-
dens blæsevejr. Der er blevet lavet forbedringer og forstærk-
ninger på teltet i forhold til sidste år, noget af det kræver sta-
dig justering. 

 
o Fyrforstand: Har efterhånden indsamlet så meget materiale og 

viden, at de kan kortlægge store dele af fyrets historie både ift. 
fyrmestre, og senest har man i en protokol fundet ud af at fyret 
blev elektrisk i 1961. De er i gang med at lave en fin folder, 
man kan tage med ud i landskabet, og læse om det man ser. Og 
de har etableret et overskueligt lager/arkiv i rummet bag Fyr-



 

forstand. Har påbegyndt arbejdet med naturvejlederen i 
form af guidede ture. 

 
- Sommerens arrangementer 

Flyers uddelt. 

 
6. Evt. 

 
Nye mødedatoer: 
 
Mandag den 2. september kl. 16.00 
Mandag den 25. november kl. 16.00 

 
 
 
  

LC – 04/06/2013 


