
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 18. august 2014 
 
 

 
 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Torsdag den 14. august 2014 kl. 16.00 
 
LC samt hele bestyrelsen, bortset fra Jørgen Nørby, som havde meldt afbud, deltog i 
mødet. 
 

1. Referat fra seneste møde d. 2. juni 2014 
 
Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 
2. Status på byggeprojekt 

 
Ombygningsregnskab afleveret til Realdania blev udleveret på mødet. Der 
vil komme yderligere udgifter på min. 107.159,96 kr. ifm. færdiggørelse 
af fyrgården. 
 

3. Økonomi 
 

Regnskab for 1. halvår af 2014 blev fremlagt. Underskuddet på omkring 300.000 
kr. blev taget ad notam I betragtning af den forsinkede ibrugtagning efter om-
bygningen vurderes resultatet  at være i overensstemmelse med det forventede.  
Der forventes fortsat et resultat for hele året på niveau med budgettet på grund 
at det høje aktivitetsniveau hen over sommeren.  
 

4. Fastlæggelse af nye mødedatoer 

 
Næste mødedato er som tidligere fastlagt tirsdag den 25. november kl. 
16.00. 
 

5. Hvordan hjælper vi hinanden med at sikre fremtiden i en fyrverden i foran-
dring 

 
Det blev vedtaget, at vi styrer imod ansættelse at yderligere lønnet personale  i 
caféen i juli og august 2015 med støtte fra Støtteforeningen. Baggrunden er en 
efter ledelsens mening uholdbar hård belastning af de frivillige i juli og august. 
 
Derudover vil vi overveje andre tiltag, eksempelvis at forsøge at tiltrække unge 
studerende som frivillige samt evt. flexjobbere og frivillige i lighed med Claudis 
Have og Utopia. 
 
Direktionen vil i løbet af efteråret overveje de mange aktiviteter og processer i 
cafeområdet og komme med forslag til eventuelle forbedringer. 
 



 

 

 

Udlejning af lokaler og telt kan fremover kun ske til støttemedlemmer, der 
også er frivillige på fyret (LC vurderer, hvornår man er frivillig nok). 
 
 

6. Orientering 
 
Sommerens aktiviteter:  
 
En særdeles travl sommer med masser af gæster, stor travlhed i café og butik. 
5 x fællesspisning – godt 20 værter tog imod 178 gæster. 
5 x rappelling – Per førte 134 klatrere sikkert ned ad tårnet. 
2 x toner i teltet med fyldt telt. 
21 x planlagte åbne naturvejlederture + en række bestilte lukkede ture 
Hjemsted for friluftsfestivallen 
18 skuespillere fra Odinteatret underholdt knap halvanden hundrede gæster og 
caféen bespiste godt 60 gæster efterfølgende 
Indtil mødedatoen havde caféen i højsæsonen præsteret 44 dage med frokosttal-
lerkner og kagebord 
Et ”stormende bryllup” 
Ny hjemmeside gik i luften den 11. august. 
Besøg af Janne Robberstad, norsk kunstner, som vi gerne vil have til at udstille 
sin kunstudstilling om ”Familieliv på fyret” på Bovbjerg Fyr i november-
december 
 
Rethink: 
 
Der arbejdes intenst i alle grupper for at få den lille og nærværende festival op 
at stå, der har fået titlen ”Leg med is, lys og mørke”, som finder sted fredag den 
29. august kl. 19.30-00.30 og lørdag den 30. august kl. 11.00-17.00.  
 
Borgmesteren fra Lindesnæs i Norge har meldt sin ankomst. LC sender mail til 
Borgmesteren og inviterer ham. 
 

7. Evt. 
 
Frivilligfest vil blive afholdt 31. oktober.  
Besøg på fyret den 9. oktober vedr. Geopark med deltagelse af bl.a. MK. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


