
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 28. august 2019 
 
 

 
Referat fra møde i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse  
Fredag den 23. august kl. 15.00 
 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK),  Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn 

Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre 
(AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christiansen 
(LC) (ref.) 

 
Afbud: Ingen 

 

 
 

1. Referat fra seneste møde 27. maj 2019 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Økonomi første halvår + juli 2019 
 
Gennemgangen af økonomien for første halvår viser at vi er endt meget tæt på 
det underskud vi har budgetteret med – et noget højere underskud end sidste år 
pga. renoveringen.  
 
Resultatet for juli ligner til forveksling resultatet for samme måned i 2018. 
 
Gennemgangen af økonomien blev taget til efterretning. 
 

3. Renovering – afsluttende 

 
En dejlig indvielse blev gennemført 1. juli. De småarbejder der stadig mangler 
bliver udført i øjeblikket. 
 
Økonomisk kom der en del ekstraarbejder på, som har gjort at renoveringen bli-
ver en del dyrere end budgetteret. Støtteforeningen har givet tilsagn om at 
hjælpe med et tilskud. 
 

 
4. Strategimøde - opfølgning 2019 + tema 2020 

 
2019: Alle var enige om at Fyret ikke i øjeblikket har ressourcerne til at gå vide-
re med det arbejde der kom ud af landdistriktsforsker Hanne Tanvigs oplæg og 
den efterfølgende workshop. Når vi har ressourcerne til at gå videre med det vil 
vi invitere Kommunen til at være med i en arbejdsgruppe. 
 



 

 

 

 
 
 
2020 – Det blev vedtaget at følgende tema vil blive behandlet: Hvordan sikrer vi 
at caféens store succes i stedet for at slide de frivillige op er med til at sikre  
kulturhusets fremtid, den gode oplevelse for såvel frivillige som gæster og efter-
levelse af fyrets målsætning.  
Den fremtidige brug af den infrastruktur vi nu har med de gennemførte renove-
ringer blev foreslået som et andet tema. 
 
Datoen for Fællesmødet i 2020 blev fastsat til at være lørdag den 25. januar kl. 
09.00-15.30. 

 
5. H.C. Andersen-udstilling 

 
Det meget omfattende program blev rundsendt og anerkendt. 

 
6. Orientering 

 
Der er i år brugt et noget højere beløb på betalt arbejdskraft i køkkenet pga. 
sygdom, stor travlhed og behovet for at aflaste de frivillige. Til gengæld har der 
på trods af meget travle dage været balance og overskud til også at tænke på 
forberedelser til f.eks. fællesspisninger og næste dags kager og på at det også 
skal være sjovt at arbejde i køkkenet. 
Fællesspisninger er stadig meget populære. 
Rappelling er stadig meget efterspurgt. 
 

7. Evt. 

 
Mads Kjærstrup har meddelt at han træder ud af bestyrelsen ved næste valg. 
 
Forslag om at historien om kulturhuset fortælles med en tegneserie i nordhusets 
rundbue. 
 
Der blev orienteret om at Fyret har fået forærende et maleri der tidligere har 
hængt på Bovbjerg Badehotel. Motivet er Fyrmester Rasmussen og maleren er 
Kresten Bjerre. Maleriet vil blive hængt op i Fyrforstand. 
 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag den 31. oktober kl. 16.00. Mødet i 
december aflyses. 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


