Bovbjerg, 7. november 2018

Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Mandag den 5. november kl. 16.00
Til stede:

Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen
(IBK), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK), Ellen Mejdahl
(EM), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud:

Karl Erik Pedersen (KEP), Bo Larsen (BL)

1. Referat fra seneste møde den 20. august 2018
Referatet blev godkendt.
2. Økonomi og Budget 2019
Omsætningen har fortsat sin stigning i forhold til 2017 og økonomien
ser fin ud.
Budget for 2018 blev fremlagt, drøftet og godkendt. Vedhæftes referatet.
3. Strategidag januar 2018
Datoen for strategidagen/fællesmødet er sat til lørdag den 19. januar
2019. Det blev besluttet at tage imod tilbuddet om at holde strategidagen på Lemvig Gymnasium. Programmet bliver som tidligere en
formiddag med indlæg fra alle udvalg. Gennemgang af den vedtagne
målsætning og en eftermiddag hvor der arbejdes ud fra et oplæg af
Landdistriktsforsker Hanne Tanvig.
4. Renovering af nordhus, udhuse og tårn

Første spadestik blev taget 1. november. Vi holder i øjeblikket
arbejdsdage med tømning af nordhus og udhuse. Arbejdet med
udgravning af depot påbegyndes mandag den 12. november.
Ny varmekilde bliver varmepumper. Med henblik på at holde
fyrmesterboligen åben etableres der en sti med hegn om, så
det bliver muligt for gæster at komme sikkert ind i café, butik
og udstilling.

Der tages kontakt til Energistyrelsen med henblik på at få dem
til at sikre Teracoms udstyr på overetagen i nordbygningen mod
støv i byggeperioden. BA har undersøgt og konstateret at fyrets
forsikring ikke vil kunne dække skader på udstyret.
5. Orientering
Det er faktisk først inden for de seneste 14 dage der er kommet mindre travlhed i caféen.
Ved siden af serviceringen af de daglige gæster er der holdt en lang
række møder med forplejning, udflugter med frokost eller kaffe og
kage, herunder i forbindelse med et besøg af nogle europæiske politikere til bæredygtighedsseminar i Herning som udtrykte begejstring
for stedet, stemningen og maden. Vi har holdt en række arrangementer herunder forfatterarrangement med Kim Blæsbjerg, teaterforestillingen ”Kaffe og kærlighed” i samarbejde med Teaterkredsen Limfjorden, to ferniseringer, besøg i Bovlund, 2 strikkeaftner, dragedag
hvor der blev bygget 71½ drage, et velbesøgt Efterårsmarked, Første
Spadestik og en hyggelig og sjov frivilligfest. Søndag den 11. november er der Bog-bytte-dag og lørdag den 17. november er der Fællesspisning.
6. Fastlæggelse af mødedatoer 2019
Ud over strategidagen den 19. januar blev følgende møder fastlagt:
11. marts kl. 16.00
27. maj kl. 16.00
7. Evt.
JN nævnte at medlemmer af bestyrelsen i Turistforeningen var af den
opfattelse at vi på Bovbjerg ikke ønskede opsat tællere til måling af
antal gæster. Da det er helt forkert – vi har alene fremført at det er
vanskeligt at finde et sted på Fyret hvor der kan laves en fornuftig
tælling - aftaltes det at BA kontakter Kristian Hansen for at rette
misforståelsen.
Venlig hilsen
Lene Christiansen
2613 5617

