
 

 

 

 

 

 

 

    Bovbjerg, den 29. august 2022 
 

 

 
 
Referat - Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Mandag den 22. august 2022 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Jørgen 

Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Conny Jensen (CJ), Karl Erik Pe-
dersen (KEP), Jane Gross (JG), Bo Larsen (BL), Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud:  Astrid Kaasgaard (AK) 

 
 
 

1. Referat fra seneste møde 5. maj 2022 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Punktet fra sidste referat med opfordring til bestyrelsesmedlemmerne om at 
overveje emner til nye sponsorer blev vendt og forslag fremlagt og snakket igen-
nem. 
 

2. Økonomi  
 

LC gennemgik økonomien for første halvår og gav et overblik over indtægterne i 
juli. Bestyrelsen anerkendte resultatet som meget tilfredsstillende. 

 
3. Strategimøde 2023 

 
Datoen for Fyrets strategimøde i januar blev sat til 28. januar. Datoen er efter-
følgende accepteret af kunstudvalget, som dermed har flyttet deres arbejde 
med ophængning af årets første kunstudstilling til en anden dag. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at komme med emner til behandling 
på dagen. Alle indkomne forslag vil blive vendt på et direktionsmøde i septem-
ber. 
 
BL reserverer plads på Gymnasiet til mødet, der forventes at tiltrække mange 
fyrfrivillige. 
 

4. Orientering  
 

LC meldte om stor travlhed i caféen og butikken. Der er stadig masser af glade 
gæster på Fyret. Og det er helt ubeskriveligt som både frivillige og personale 
knokler for at servicere de mange gæster. 
 
Alle frivillige er blevet opfordret til at melde sig som deltagere i udflugten den 
3. oktober. Så snart detaljerne omkring dagen er på plads, vil dagsprogrammet 
blive tilsendt alle frivillige. 



 

 

 

 
Den 4. november arrangerer støtteforeningen frivilligfest. Det kunne være både 
sjovt og nyttigt, om fondsbestyrelsesmedlemmerne havde lyst til at deltage. 
 
Planlægningen af efterårsmarkedet er så småt gået i gang. Der bliver i øjeblikket 
kommunikeret med potentielle udstillere. Begivenheden finder sted den 30. ok-
tober. 
 
Sommerens fællesspisninger blev evalueret og forslag til småjusteringer noteret 
til brug i caféudvalget. Bl.a. er der brug for en bedre belysning i teltet. 
 
Et par fondsansøgninger er under udarbejdelse og vil blive færdiggjort, før LC 
tager på ferie.  
 
Der vil blive set på mulighederne for, med EU midler og støtte fra Regionen, at 
gennemføre et større kulturelt arrangement i samarbejde med udenlandske, evt. 
norske, fyrtårne. Specielt blev Lindesnes Fyr nævnt som en mulighed.  
 
De sidste slutopgørelser ifm. COVID-19-kompensationerne er under udarbejdelse.  
 
Butikken har fået nye modeller af Bovbjerg Fyr til salg. Salget går strygende. 
 
CJ fik en stak af Bovbjerg Fyrs egen bog med til uddeling i Regionsrådet. CJ har 
efterfølgende meldt tilbage, at bogen blev vel modtaget. 
 
Stormskaden på taget af nordhuset er nu udbedret og forsikringsselskabet beta-
ler regningen og sender regning til Bovbjerg Fyr på selvrisiko.  
 
I weekenden den 20.-21. august kunne man møde en lille flok radioamatører i 
Fyrforstand, der kommunikerede med radioamatører i andre fyrtårne i hele ver-
den. 
 
LC holder ferie 3.-25. september. 
 

5. Evt. 
 
 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


