Bovbjerg den 21. august 2018

Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Mandag den 20. august kl. 16.00
Til stede:

Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen
(IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK),
Ellen Mejdahl (EM), Karl Erik Pedersen (KEP) Lene Christiansen
(LC) (ref.)

Afbud:

Ane Margrethe Bjerre (AMB)

1. Referat fra seneste møde onsdag den 23. maj
Referatet godkendtes.
Som en kommentar til Fyrtårnssamarbejdet blev det foreslået at undersøge muligheden for at få Regionsstøtte til et tværgående fyrtårnssamarbejde.
2. Renovering
Der arbejdes i øjeblikket med detaljerne i skitserne samt med indhentning af tilbud fra håndværkerne til den del af projektet der støttes af LAG. Den endelige ansøgning til LAG skal være klar i starten af
september. Svar på ansøgning til Nordea Fonden kommer i september. Startdatoen for renoveringsperioden er stadig 1. november.
3. Økonomi første halvår
Økonomien for første halvår af 2018 blev gennemgået og vurderet
som tilfredsstillende. Omsætningen ligger væsentligt over sidste år.
Der trækkes (for) store veksler på de frivillige. Vi vil på det kommende strategimøde i januar 2019 drøfte hvor og i hvilken udstrækning vi
skal drosle ned på udefrakommende arrangementer for at give plads
til flere af vore egne kulturarrangementer.
4. Højsæson – cafévagter - frivillighed
Det har været en særdeles travl og varm sommer som har tæret på
ressourcerne. Der er ansat nogle unge løsarbejdere som skal være
med til at aflaste de frivillige – en model der har fungeret meget tilfredsstillende

Omsætningstallene for juli og august til 19/8 blev gennemgået og
vurderet meget tilfredsstillende.
5. Strategimøde

Tema: ”Fokus på at vi er et kulturhus” samt ”Samarbejdet
med/tiltrækning af yngre kræfter – hvordan?” LC tager kontakt
til landdistriktsforsker Hanne Tanvig mhp. en facilitering af en
workshop om det emne.
Forslag til mødetidspunkter: lørdag den 19. januar alt. fredag
25. januar fra kl. 16.00.
6. Orientering
Sommerarrangementerne er gået godt. Fællesspisningerne har som
sædvanligt været tilløbsstykker. Det samme har onsdagsrappellingen.
Kagebordet søndag og onsdag har nærmest været alt for populære –
og nogle onsdage har vi måttet melde udsolgt før tid.
Der har været arrangeret Toner-i-teltet med næsten 100 gæster – en
hyggelig aften med Fyrorkestret, School’s Out, Bovbjergerpølser og
grillspyd fra ovn samt fadøl og dans.
Den 17. holdt vi Vandrekoncert for ca. 40 gæster med Valfart – en
rigtig god stemning var der. Dans i fyrgården, vandring til Jens Søndergaards Museum – Anne Maries isgopler i vandkanten og en virkelig
fin koncert på museet.
Lørdag havde Hans Kolind-Andersen 7 med på en guidet tur i anledningen af International Lighthouse Heritage Weekend.
Torsdag den 23. holder Gymnasiet introdag på fyret.
Fredag den 24. kommer Altamira Studio Teater herud og viser deres
forestilling By Heart. – Alle frivillige inviteres til forestillingen på fyrets regning.
I morgen har vi H.C. Andersen-møde om vores store satsning i slutningen af 2019, hvor 4 kunstnere og alle udvalg omdanner fyret til et
H.C. Andersen univers.
Kunstudvalget er på inspirationstur til Agger mandag den 20. august.
Og er ved at gøre klar til næste udstilling med fernisering den 2. september.
Fyrforstand har opdateret, tilrettet og trykt ny udgave af ”40 fyr
facts” – som blev udleveret til bestyrelsesmedlemmerne.
Samarbejdet ”En klasse for sig” med Nørre Vosborg som tovholder og
støttet af Færchfonden hvor det skulle undersøges om vi kunne trække et købestærkt publikum til vestjyske oplevelser med ekstra
”stjernestøv” – altså hvor vi gav gæsterne en helt særlig oplevelse –
startende med Verdensballetten. Gæsterne var begejstrede for hvad
vi kunne byde på herude på kanten af Vestjylland.

Den 22. september kommer ca. 75 europæiske politikere til fyret for
at spise frokost ifm. Encore 2018 i Herning.
7. Evt.

BA kom med inspiration til Grundlovsdagsudvalget ved at foreslå dem at vælge en ung taler som kan trække lokale unge med
til Grundlovsfesten på fyret.
JN arbejder med muligheder/samarbejdspartnere for at finde
ny varmekilde til erstatning for det gamle oliefyr.
Venlig hilsen
Lene Christiansen
2613 5617

