
 

 

 

 
 
 

Bovbjerg den 30. maj 2019 
 
 

Referat fra møde i Bovbjerg Fyrs fondsbestyrelse  
Mandag den 27. maj kl. 16.00 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK),  Ellen Mejdahl (EM), 

Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN), 
Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud: Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Mads-

Kjærstrup (MK) 

 

 
 

1. Referat fra seneste møde den 11. marts 2019 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Udpegning af medlemmer med kompetencer inden for hhv. er-
hvervsliv, kultur, undervisning samt natur og friluftsliv 
 
Der var genvalg til alle 4 siddende medlemmer bakket op med fuld-
magter fra de 3, der havde sendt afbud. 
 

3. Konstituering 
 

Bestyrelsen konstituerede sig med Bjørn Albinus som formand og Hei-
di Krejberg som næstformand. 

 
4. Renovering, økonomi og indvielse 

 
Tårn stort set færdigt indvendigt. Gelænder skiftes ikke men renove-
res. Underetage i nordhus lovet klar til fernisering søndag den 2. ju-
ni. Overetage mangler maling, lys og finish. Der er monteret inventar 
i grov- og bagekøkken (onsdag den 29. maj). I affaldsområdet er der 
lagt fliser og pæle er slået i, hegnet mangler. Værksted har fået mid-
lertidig dør og kan tages i brug af pedellerne. Kontor næsten færdigt. 
Sidste afsluttende byggemøde bliver den 12. juni kl. 09.00. Indvielse 
af det hele bliver 1. juli.  
 

5. Orientering 
 
Generalforsamling afholdt i Støtteforeningen med genvalg af de med-
lemmer der var på valg. Foreningen har i øjeblikket 611 medlemmer. 

 
Arrangementer før næste møde: 
-Fernisering 2. juni kl. 14.00 
-Grundlovsdag 5. juni kl. 15.00-17.00. ”Fyr op under kulturen” 
med Helle Solberg, kulturformidler og journalist samt Heidi 
Krejberg 



 

 

 

-Pinsedag solopgangsarrangement med korsang og morgenmad 
9. juli kl. 04.40. 
-Tromsdalskoret i fyrgården 9. juli kl. 16.00 
-”Kysten hemmelighed” i musik og dans ved performanceduoen 
InterAction 15. juni kl. 15.00 
-H.C. Andersens eventyr på rap v/Aske Sjørvad Johnsen, Dan-
marksmester i freestyle rap og lillebror Malte Sjørvad Johnsen 
16. juni kl. 15.00 
-SYNG MED og hør med – Højskolesangbogen v/Jens Birk og 
Steen Søgård 20. juni kl. 19.30 
-Sankt Hans Aften grill menu 23. juni kl. 18.00-20.00 før bål i 
Ferring 
-Indvielse af renoverede bygninger 1. juli kl. 14.00 
-Koncert med Mette Kathrine og Johs Stærk 10. juli kl. 19.00 
-Stenstawlerfestival 16. juli kl. 09.30-16.30 
-Foredrag om geologien i Lemvig og omegn på tysk v/Dr. Bernd 
Schmidt-Tiedemann 31. juli kl. 15.00 
-Brass on bikes 31. juli kl. 15.00 
-En række gentagne arrangementer: Æ Bovbjerg Bindstouw – 
rappelling – fællesspisninger (mangler værter 1. og 8. august) 
 
Der blev orienteret om at vi har en ansat i køkkenet som er sy-
gemeldt. Noget der kan trække ud. LC iværksætter ansættelse 
af mere hjælp når muligt. 
 

6. Evt. 

 
 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


