
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 10. juni 2014 
 
 

 
 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Mandag den 2. juni kl. 16.00 på Bovbjerg Fyr  
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 24. marts 2014 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Konstituering 

 
Bjørn Albinus, Inger Bjørn Knudsen og Lars Ebbensgaard blev 
genvalgt. Bjørn Albinus blev genvalgt som formand og Heidi 
Krejberg som næstformand. 
 

3. Ombygning og indvielse 
 

Ombygningen er nu meget tæt på at tage sin afslutning. Og vi kan 
glæde os over et flot resultat. 
Der er indvielse fredag den 6. juni kl. 14.00 med taler af formanden, 
programchef Karen Skou fra Realdania og Borgmester Erik Flyvholm 
samt klipning af snor ved alle frivillige. 
 
BA orienterede om en øjeblikkelig likviditetsmangel forårsaget af en 
manglende tilbagebetaling af moms fra Skat samt de sidste fondsud-
betalinger, der afventer endelig færdiggørelse og ibrugtagningstilla-
delse.  
 
Støtteforeningen overfører 140.000 kr. til Fondens konto i Vestjysk 
Bank i form af et lån, som en lille hjælp. 
 

4. Fastlæggelse af nye mødedatoer 

 
Følgende mødedatoer for resten af 2014 blev vedtaget: Torsdag 
den 14. august kl. 16.00 og tirsdag den 25. november kl. 16.00. 
 

5. Orientering 
 

LC orienterede om, at caféen var blevet genåbnet allerede i Påsken 
med salg af kaffe, kage og is. Da ombygningsarbejdet trak ud, og der 
blev ved med at være nogle mangler i bl.a. køkkenet, kom Fødeva-
remyndighederne og lukkede for bagning og salg af kage, så et par 
uger gik med udelukkende is- og kaffesalg, til der igen blev åbnet for 
kagesalg efter 2-3 uger. 



 

 

 

 
Der har været afholdt en del kaffeselskaber for foreninger, 4 forenin-
ger har valgt at afholde deres generalforsamlinger på fyret, 2 fernise-
ringer, en bog-bytte-dag med 120 besøgende, et Bovbjergløb med 
omkring 200 løbere, en aften med folkedans i gården, en lang række 
workshops og møder ifm. Rethink Kulturturisme projektet og et utal 
af arbejdsdage med maling, rengøring, oprydning, vinduespudsning, 
indretning, møbelklargøring etc. er afholdt. Der var stor ros fra LC til 
den ihærdige indsats fra hele frivilligflokken, der gjorde det var ud-
slagsgivende for, at indvielsesdagen kunne overholdes. 
 

6. Evt. 
 
De vedtægtsændringer, der blev vedtaget på sidste bestyrelsesmøde, 
blev underskrevet. 
 
Sommerens fællesspisninger falder på følgende torsdage kl. 19.00: 
3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8. Alle opfordres til at melde sig som 
værter. BA, HK, KEP og IBK bød ind på nogle af dagene. BA og JN med 
fruer har lagt sig fast på den 10. juli. 
 
BA konkluderede ift. det tilsendte ”Statusbrev for de erhvervsdriven-
de fonde, 1/2014”, at vi må se på det, når loven bliver vedtaget. Ik-
ke mindst skal forretningsgangen formaliseres i et notat. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


