
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 8. november 2017 
 
 

 
 
 
Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Tirsdag den 7. november kl. 16.00 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre 
(AMB), Inger Bjørn Knudsen (IBK) , Mads Kjærstrup (MK), Lars Ebbensgaard 
(LE), Lene Christiansen (LC) (ref.) 
 
Afbud:    Karl Erik Pedersen (KEP), Claus Bjerg Pedersen (CBP); Jørgen Nørby 
(JN) 
 
 

1. Referat fra seneste møde den 22. august 2017 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

2. Økonomi  
 
Økonomien 1. januar - 17. august 2018 blev gennemgået. Det forven-
tes at budgettet for 2017 kommer til at holde stik. 

 
3. Budget 2018 

 
Budget fremlagt og godkendt. 

 
4. Strategidag januar 2018 

 
Strategidagen er omdøbt til ”Fællesmøde”. Den fremlagte dagsorden 
blev godkendt og udsendes til alle frivillige med tilbud om at man kan 
melde sig til hele dagens, formiddagens eller eftermiddagens pro-
gram. 

 
5. Renovering af nordhus og tårn m.m. 

 
Lemvig Kommune og Færch Fonden har hver bevilget 1 mio. kr. til 
den ønskede renovering. Ansøgningsarbejdet fortsætter. Vi håber at 
kunne påbegynde renoveringen 1. november 2018. 
 
LC har til BA overdraget et forslag til indretning af nordbygningen fra 
Fyrforstand. Bestyrelsen tager ikke stilling til indholdet i nordhuset 
før tidligst efter Fællesmødet i januar. 

 
 
 

 



 

 

 

6. Orientering v/LC 
 

Fyrets 10-års jubilæumsår har budt på en del større arrangementer. 
Det har først og fremmest været sjovt, givet en del omtale og op-
mærksomhed, krævet en del ekstra arbejde og styrket fællesskabet. 
Vi ser tilbage på rækken af meget forskellige arrangementer med 
glæde og stolthed. 
 
Det er vigtigt at have stor fokus på at sikre organisationen i fremti-
den – en del frivillige må geare ned bl.a. af helbredsmæssige grunde 
og vi skal sikre at det ikke går ud over fyrets ydeevne og udviklings-
muligheder. 
 
Der er fra alle sider – internt såvel som eksternt - stor ros til fyrets 
café. Madens kvalitet og servicen er i top. 

 
7. Fastlæggelse af mødedatoer 2018 

 
Fællesmøde: 27. januar 2018 kl. 09.00-15.00 
1. bestyrelsesmøde: 19. marts kl. 16.00 
2. bestyrelsesmøde (konstituerende): 23. maj kl. 16.00 
3. bestyrelsesmøde: 22. august kl. 16.00 
4. bestyrelsesmøde: 6. november kl. 16.00 

 
8. Evt. 

 
Der bliver udgivet en folder om kunstner Elisabeth Borchs landart 
”Håbet”. Der vil i den anledning blive afholdt en reception søndag 
den 19. november kl. 15.00. 
 

Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 
 


