
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 13. november 2015 
 
 

 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 11. november kl. 16.00 på Bovbjerg Fyr 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre (AMB) Karl Erik 
Pedersen (KEP), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Mads Kjærstrup (MK), Claus Bjerg Pedersen 
(CBP), Lars Ebbensgaard (LE), Lene Christiansen (LC) (ref.) 
 
Afbud: Jørgen Nørby (JN);  
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 19. august 2015 
 
Referatet godkendt og underskrevet. 

 
2. Økonomi første 3 kvartaler af 2015 

 
Økonomien gennemgået og vurderet tilfredsstillende – (vedhæftes referatet) 

 
3. Budget 2016 

 
Budget fremlagt og vedtaget. 
 

4. Ombygning nordbygning 
 

På fællesmødet lørdag den 7. november gennemgik arkitekt Peter Carstens beva-
ringsværdige dele af nordbygningen, hvorefter visioner, nødvendigheder og øn-
sker blev debatteret bredt. 
Før vi går videre med planerne, undersøges det 1) om det vil være muligt at få 
tilladelse til at bygge en ny bygning øst for fyrmesterboligen. 2) Hvor mange m2 
der i så fald vil være brug for samt 3) hvilke områder i nordbygning og tårn, der 
kræver en øjeblikkelig renovering. 
 

5. Forberedelse af strategimøde i januar 
 

a. Fokus 
Gennemgang af mål og midler, renovering, evt. naturvejleder 

b. Dato 
Strategidagen holdes ifm. bestyrelsesmødet tirsdag den 26. januar kl. 15-18. 
 

6. Orientering 
 

- Toppen af tårnet er nu malet 
- Bovbjerg Fyr har tegnet medlemskab af Partnerskab for Vestkystturisme 
- Fyret har været godt besøgt helt til udgangen af oktober måned 
- Efterårsmarkedet havde omkring 2500 besøgende og rigtig god stemning 



 

 

 

- Familieudvalgets Gys og Gru arrangement trak ca. 30 deltagere lørdag af-
ten 

Kommende arrangementer: 
- Der bliver afholdt frivilligfest fredag den 27. november kl. 18.00 
- Der vil blive holdt juleafslutning søndag den 13. december med Lemvig Lille-

kor i tårnet kl. 15.00 
- Lørdag den 14. november kl. 14.00 er der Luther foredrag med Michael Røn-

ne Rasmussen 
- Søndag den 15. november er der bog-bytte-dag kl. 13.00-16.00 
- Tirsdag den 17. november kl. 19.30 holder Dina Overgaard oplæg om visio-

nerne i fremtidens turisme  
- Torsdag den 19. november kl. 19.30 afholdes der orienteringsmøde om Geo-

parken 
- Tirsdag den 24. november er der sponsormiddag 

 
7. Evt. 

 
LC har modtaget et brev fra Lemvig Kommune, hvori man beder om en partshø-
ring ifm. ”Miljøscreening af plangrundlag for udvidelse af ostelager ved Bov-
bjerg”. 
Det blev aftalt, at LC sender et svar, hvori det fra fyrets side accepteres at ”pla-
nerne ikke kræver udarbejdelse af en miljørapport”, idet det antages, at ud-
formningen af det byggeri, man påtænker, bliver på linje med det, der allerede 
er bygget og kommer til at passe ind i omgivelserne. 
 
Der var enighed om, at vi på fyret skal arbejde for at få bedret cykelstien ved 
Kåsgårdvej. 
 
LC taler med Naturstyrelsen om det manglende gelænder på trappen til stran-
den. 
 

 
Næste møde: Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 15.00 (strategi- og bestyrelsesmøde) 
   Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 16.00 (bestyrelsesmøde) 
 
 
Ref. LC  15/11/2015 


