
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 29. maj 2015 
 
 

 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK), Karl Erik Pedersen (KEP), 
Inger Bjørn Knudsen (IBK), Jørgen Nørby (JN), Lars Ebbensgaard (LE) Lene 
Christiansen (LC) (ref.) 
 
Afbud: Claus Bjerg Pedersen (CBP), Mads Kjærstrup (MK), Ane Margrethe 
Bjerre (AMB) 
 
Til stede var desuden: Laurits Vemmelund (LV) 
 
 

1. Referat fra seneste møde d. 24. marts 2015 
 
Referatet blev underskrevet. 
Søfartsstyrelsens malerarbejde flyttet til september. 
Bovbjerg Fyr er ansvarlig for vedligeholdelse af rækværket. 
Udvendige lamper og sensorer etableret. 

 
2. Konstituering af bestyrelsen 

 
AMB afløser LV som den ene repræsentant for Støtteforeningens be-
styrelse. 
BA, LE, IBK og MK blev genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig heref-
ter med BA som formand og med HK som næstformand. 

 
3. Økonomi jan-maj 

 
LC gennemgik status for økonomi pr. 15/5. LC forventer at vi når op 
på budgettallene på indtægtssiden. Til gengæld vil udgifterne blive 
højere end budgetteret. Og flere udgifter vil komme til, idet der er 
brug for endnu et køleskab og en fryser (ca. 20.000 kr. excl. moms), 
ny skaldør skal etableres i rundbuen (16.348 kr. excl. moms) og au-
tomatiske døråbnere til elevator er bestilt (30.000 kr.). 
 

4. Renovering af nordbygning 
 

Niels Chr. Andersens oplæg til renovering blev drøftet. Besty-
relsen fandt at der var behov for nøje at gennemtænke vores 
fremtidige behov, før en beslutning om at søge fondsmidler 
kunne træffes. Tårnet skal have en ordentlig overhaling, når vi 
skal i gang. Det blev foreslået at bede Peder Carstens om at 
udarbejde et notat om de bevaringsværdige elementer i nord-



 

 

 

huset. Det vil blive undersøgt om det er muligt at få Realdania 
til at yde økonomisk støtte til dette forsøg på at få skabt et til-
fredsstillende grundlag for en fremtidig renovering. 
 
Det blev vedtaget, at vi på det Store Strategimøde den 3. okto-
ber med deltagelse af alle frivillige tager punktet op. 
 

5. Gl. Damsgaard – hvor er vi 
 
Intet nyt. 

 
6. Fastlæggelse af mødedatoer 
 

Årets faste mødedatoer blev fastlagt på sidste møde. 
Store Strategidag: 3. oktober. 
 

7. Orientering 
 

Ejgild Christensen fra STS biler i Holstebro har været på besøg på fy-
ret og udtrykt ønske om at tegne et sponsorat på 25.000 kr. Der blev 
nikket anerkendende fra alle tilstedeværende. LC går videre med sa-
gen og indgår aftale med STS biler.  
 
Vi arbejder videre på at finde en hovedsponsor. 
 
Der har været brandsyn på fyret. Det er efter bestyrelsesmødet aftalt 
med brandmyndighederne at: LC indkøber det manglende brandmate-
riel. Installeringen af serieforbundne røgalarmer og sirene i nordbyg-
ningen afventer den forestående ombygning. LC opsætter et skilt ved 
trappeopgangen i nordbygningen med teksten ”Højst 10 personer på 
overetagen ad gangen”.  
 
LC har kontaktet sejlmager Mathias Klokker, der overvejer mulighe-
derne for at etablere en mobil overdækning af fyrgården i tilfælde af 
regn. 
 
Statens havvindmølleprojekt blev vendt, og det blev vedtaget, at 
fondsbestyrelsen udfærdiger en indsigelse mod det foreliggende pro-
jekts placering og udformning. 
 
Der bliver fællesspisninger den 2., 9. og 16. juli med Karen Marie 
German som kok, samt den 23. og 30. juli og 6. august med Birthe 
Hansen som kok. Bestyrelsesmedlemmerne blev opfordret til at mel-
de sig som værter. 
 
Fyrets pedeller er i fuld gang med at udskifte dårligt træ på garage 
og skure. 
 
Der er arrangeret arbejdsdag den 9. juni. 
 
Tryg Fonden har overgivet vedligeholdelsespligt og afholdelse af kur-
ser til fyret. LC ansøger Tryg Fonden om støtte til vedligeholdelse og 
afholdelse af kurser i 2016. 
 

8. Evt. 
 



 

 

 

 
 
Næste møde: 19. august kl. 16.00 
 


