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Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16.00 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Ellen Mejdahl (EM), 

Inger Bjørn Knudsen (IBK), Bo Larsen (BL), Ane Margrethe Bjerre 
(AMB), Jane Gross (JG), Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud:  Jørgen Nørby (JN), Karl Erik Pedersen (KEP) 
 
 
 
 
 

1. Referat fra seneste møde 30. september 2021 
 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Økonomi 
 

En kort gennemgang af økonomien for de første 3 kvartaler udviser 
bedre tal for både Café og Butik end forventet. Tallene for tårnet er 
til gengæld ikke så høje som budgetteret. 
  
Dækningsbidraget er som forventet. 
 
Der har været meget stor aktivitet i 3. kvartal og LC kunne bekendt-
gøre, at et højere aktivitetsniveau fortsætter ind i 4. kvartal. 
 

3. Budget 2022 
 

Budget for 2022 blev fremlagt og godkendt. 
 

4. Strategidag: Lørdag den 15. januar  
 

Thomas Vovemod er klar til at facilitere en anderledes strategidag. 
BL reserverede gymnasiet til dagen, idet der er håb om, at rigtig 
mange vil deltage. 

 
5. Orientering 

 
Siden sidst er der blevet afholdt: 
- Fernisering 3/10 
- Forfattereftermiddag med Gunvor Ganer Krejberg 10/10 
- Forestilling med Ikarus Stage Arts 16/10 
- Dukketeater x 2 20/10 



 

 

 

 
Organisationen arbejder i øjeblikket med forberedelserne til: 
- Efterårsmarked 31/10 
- Frivilligfest 12/11 
- Bog-bytte-dag 21/11 
- Forfatteraften med Elisabeth Møller Jensen 24/11 
- DAC og Realdania holder 2 x arrangement vedr. renovering af Fy-

ret med oplæg af Jens Vilsbøll og LC 27/11 
- Juleafslutning 5/12 

 
Vi har fået etableret lys på P-pladsen. 
Bogen om Bovbjerg Fyr forventes færdig i 2021 

 
6. Evt. 

 
Med Kommunal- og Regionsrådsvalgene lige om hjørnet blev det kon-
stateret, at der vil ske ændringer i bestyrelsens sammensætning. JN 
udtræde af Regionsrådet, men fortsætter i Fondens bestyrelse som 
”konsultativt” medlem. Regionen skal derfor udpege et nyt medlem 
efter valget. Da Kommunens repræsentant i bestyrelsen, EM, i prin-
cippet kunne være med for sidste gang, benyttede EM og bestyrelses-
formand BA lejligheden til at udtrykke gensidig tilfredshed med sam-
arbejdet. Der ventes i spænding på valgenes udfald.  
 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


