Bovbjerg den 9. juni 2021

Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Torsdag den 27. maj 2021
Til stede:

Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen
(IBK), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik
Pedersen (KEP), Jane Grooss (JG). Lene Christiansen (LC) (ref.)

Afbud:

Ellen Mejdahl (EM), Bo Larsen (BL)

1. Referat fra seneste møde den 23. april 2021
Godkendt.
2. Udpegning af medlemmer med kompetencer inden for hhv. erhvervsliv, kultur, undervisning samt natur og friluftsliv
De 4 siddende medlemmer blev genudpeget. Bjørn Albinus for erhvervsliv, Inger Bjørn Knudsen for kultur, Bo Larsen for undervisning
og Jane Grooss for natur og friluftsliv.
3. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig med Bjørn Albinus som formand og Heidi Krejberg som næsteformand
4. Orientering
Aktiviteterne er i gang igen efter nedlukning. Ikke som før Coronaen,
men på et niveau, hvor to af de ansatte stadig er hjemsendt.
Caféen får ros for flotte og velsmagende anretninger.
Køkkenchefen gør det godt med god opbakning fra Inge Marie.
Kristi Himmelfartsdag blev der serveret smørrebrød. Mors Dag blev
der serveret Morsdagsplatter. Pinsen bød på kunstplatter.
De frivillige cafévagter er ikke alle vendt tilbage endnu.
Butiksholdet har trods færre aktive formået at få vagtplanen besat
for året.
Kunstudvalget har arbejdet med en midlertidig kunstudstilling før den
fulde juni-juli udstilling kommer på plads, så gæsterne ikke går forgæves til tomme vægge.
Fyrforstand har holdt møde og pedellerne har fået til opgave at lave
nye opslagstavler til rundbuen, som bliver inddraget til en udstilling
om kystbeskyttelsen.

Vedr. arrangementer var der begejstring for forestillingen BabelBabel-Babel, som Søs Banke fra Odinteatret have tilbudt de frivillige
på Fyret ganske gratis.
Arrangementer på vej:
- Madmøde 29/5
- Fernisering 30/5
- Grundlovsdag5/6
- Koncert Jensen og Bugge 6/6
- Platter og Paletter – Fyret i farver i juni
5. Fastsættelse af mødedato(er)
19. august kl. 16.00
27. oktober kl. 16.00
6. Evt.
Jane Grooss foreslog en indsats, der skal gøre noget for omgivelserne/biodiversiteten i landskabet omkring fyret. Udeudvalget ved Ane
Margrethe og nu også Jane vil arbejde videre med tanken om at gøre
Lemvig til Danmarks vildeste kommune og hjælpe naturen på vej.
Lene Christiansen
2613 5617

