
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 24. maj 2018 
 
 

 
Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Onsdag den 23. maj kl. 16.00 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen 

(IBK), Jørgen Nørby (JN), Ellen Mejdahl (EM), Karl Erik Pedersen 
(KEP), Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud: Ane Margrethe Bjerre (AMB), Mads Kjærstrup (MK) 
 
 
 

1. Referat fra seneste møde den 19. marts 2018 
 
Referatet godkendtes. 
 

2. Udpegning af medlemmer med kompetencer inden for hhv. er-
hvervsliv, kultur, undervisning, natur og friluftsliv 
 
De tre repræsentanter for erhverv, kultur samt natur og friluftsliv 
blev genvalgt. Bo Larsen, rektor på Lemvig Gymnasium blev valgt som 
ny repræsentant for undervisning. 
 

3. Konstituering 

 
Bestyrelsen konstituerede sig med Bjørn Albinus som formand 
og Heidi Krejberg som næstformand. 

 
4. Renovering af nordhus 

 
Det tilstræbes at renoveringen starter den 1. november 2018 og 
afsluttes inden sæsonen 2019 for alvor går i gang. Siden sidste 
møde har vi opnået bevilling på 1 mio. fra Johanne og Louis 
Hansens Fond samt 350 tus. fra LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern. 
Der arbejdes fortsat på at skaffe de sidste midler til arbejdet. 
Arkitekten tegner i øjeblikket på et lettere justeret forslag til 
renoveringen, der bl.a. omhandler renovering at toilet og sam-
menlægning af kontor, stald og tankrum i nordbygningen. Ud-
skiftning af varmekilde fra oliefyr til noget mere tidssvarende 
vil blive undersøgt. 
 

5. Orientering 

 
Der er stor travlhed i caféen – mange grupper samtidig med at antal-
let af individuelle gæster er stigende. 



 

 

 

 
En delegation har været på FoodExpo i Herning og vælge nye vine til 
café og butik ligesom der bliver arbejdet på nye etiketter til husets 
vine. 
 
Tirsdag den 29. maj kl. 11.00-15.00 har Bovbjerg Fyr inviteret fyrtår-
nene langs Vestkysten til møde om evt. fremtidigt samarbejde. Re-
præsentanter fra Blåvandshuk, Lyngvig, Bovbjerg, Lodbjerg, Hanst-
holm, Hirtshals og Skagen Grå Fyr deltager. 
 
Mandag den 14. blev der holdt arbejdsdag med klargøring og oliering 
af havemøbler, diverse havearbejde samt maling af vinduer, døre og 
låger. 
 
Der arbejdes på en ny hjemmeside. Heino Smed Sørensen fra Min 
Landsby har tilbudt at sætte den op. 

 
6. Evt. 

 
Værtsrollerne til sommerfællesspisningerne blev udbudt. 
 
BA orienterede om en opringning han havde fået fra et støttemedlem 
vedr. vindmølleparken ”Vesterhav Nord.” Bestyrelsen har gjort indsi-
gelse og ønsker ikke at foretage sig yderligere. 
 
LC gjorde medlemmerne opmærksom på at fyret ligger inde med per-
sonfølsomme data på bestyrelsesmedlemmerne som de til enhver tid 
kan få slettet hvis de ønsker det.  
 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


