
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 23. august 2015 
 
 

 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 19. august 2015 kl. 16.00 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ane Margrethe Bjerre 
(AMB) Karl Erik Pedersen (KEP), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Mads Kjærstrup 
Lene Christiansen (LC) (ref.) 
 
Afbud: (MK), Jørgen Nørby (JN); Claus Bjerg Pedersen (CBP), Lars Ebbens-
gaard (LE) 
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 28. maj 2015 
 
Referatet blev underskrevet. 
Dog skal det bemærkes, at det Store Strategimøde, der var aftalt til 
den 3. oktober flyttes til den 7. november kl. 09.30-14.00. 

 
2. Økonomi 1. halvår 2015 

 
Økonomien gennemgået og vurderet tilfredsstillende. 

 
3. Afslutning af renoveringsarbejder fyrmesterbolig - LAG 

 
BA, HK og LC deltager i 1-års gennemgangen af ombygningen sammen 
med arkitekter og håndværkere fredag den 21. august kl. 10.30. 
 
De sidste fondsmidler, dvs. den ene mio. fra LAG, er langt om længe 
gået ind på kontoen og overføres straks til Lemvig Kommune med tak 
for lån. 
 

4. Renoveringsplaner nordbygning 
 

Peter Carstens papir med gennemgang af bygningen blev vendt. Det 
blev aftalt at ansøge Støtteforeningen om 30.000 kr. til udfærdigelse 
af ansøgningsmateriale. 
 
Renoveringsforslagene gennemgås og debatteres på det Store Strate-
gimøde den 7. november. LC undersøger om Peter Carstens kan del-
tage. 
 

5. TDC leje overgår til TERACOM 
 
Der forhandles i øjeblikket ny lejekontrakt mellem Energi-, Forsy-
nings- og Klimaministeriet. Teracom overtager driften af nødkaldean-
lægget efter TDC. 



 

 

 

 
6. Orientering 

 
- Vagtplanlægningen har været temmelig arbejdskrævende hen 

over sommeren. Agnete – trofast vagtplanlægger siden kulturhu-
sets start, er holdt som vagtplanlægger, men stadig særdeles me-
get fyrfrivillig. 
 

- Søfartsstyrelsen sørger for at fyrets top males i løbet af septem-
ber. 

 
- Et ekstraordinært tiltag mhp. en alternativ formidlingsform, hvor 

man mere laver events end fortæller kommer til at løbe af stab-
len i september måned. Et forslag om brug af voksfigurer, der 
pludselig bliver levende blev positivt modtaget. 

 
- LC er blevet inviteret til at deltage i en stiftende generalforsam-

ling for Partnerskab for Vestkystturisme – et netværksbaseret 
samarbejde på tværs af kommuner, organisationer og erhverv. Da 
LC er på ferie, har Christina Larsen lovet at deltage. 

 
- Sommerens aktiviteter har båret præg af en mere og mere frem-

herskende tendens til at gæsterne undgår at binde sig til arran-
gementer på forhånd. Fællesspisningerne og rappellingen har dog 
samlet set været pænt besøgt, mens naturvejlederturene og 
smagssurfingen skal tænkes om. Vi skal i det hele taget medtæn-
ke denne nye tendens i vores planlægning. Gode idéer til et min-
dre ressourcekrævende aftensmadsarrangement hen over somme-
ren blev vendt. Umiddelbart var der enighed om, at det vil være 
en god idé at flytte de mere arbejds- og tidskrævende fællesspis-
ninger til ydersæsonerne. 

 
- Kommende arrangementer for 2015: 28/8 Magisk lasagne og tryl-

leri, 5/9 StrikkeFYRstival, 24/9 Viljen til Sejr, 27/9 Michael Ruby, 
25/10 Efterårsmarked, 7/11 Gys og Gru, 14/11 Lutherforedrag 
med Michael Rønne Rasmussen, 15/11 Bog-bytte-dag. Ferniserin-
ger: 6/9, 4/10, 1/11 og Æ Bovbjerg Bindstouw 2. onsdag i hver 
måned. 

 
7. Evt. 

 
Der var stor ros til køkkenet. Til Birthe og Inge Marie for maden. 
Også stor ros for ny glad smiley til Birthe. 
Tak til tidligere bestyrelsesmedlem Laurits Vemmelund for en stor 
indsats med at finde nye sponsorer. 
 

 
Næste møde: 11. november kl. 16.00 
 
 
Ref. LC 26/21/08/2015 


