
 

 

 

 

 

 

 
 

Bovbjerg,  30. oktober 2020 
 
 

 
 
 
Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde 
Torsdag den 29. oktober 2020 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Heidi Krejberg (HK),  Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn 

Knudsen (IBK), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane 
Grooss (JG), Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud: Bo Larsen (BL), Jørgen Nørby (JN) 
 
 
 
 

1. Referat fra seneste møde 23. august 2020 
 
Referat godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Økonomi  
 
Forecast for hele 2020 blev gennemgået. Forecastet udviser et underskud på 
207.000 kr. Hvilket vil være et bedre resultat end forventet i lyset af årets ud-
fordringer. Statens hjælpepakker, donationer, sparsommelighed og en bedre om-
sætning i tårn og cafe hen over sommeren end forventet, er de væsentligste år-
sager hertil. Underskuddet vil blive søgt dækket gennem ekstraordinære støtte-
midler. 
 

 
3. Budget 2021  

 
Forelagt budget blev gennemgået og godkendt med de mange forbehold, som 
nødvendigvis må tages for et sådant budget i disse tider. 
Med dette budget vil kassebeholdningen være tilstrækkelig til at dække det ne-
gative cash flow i 1. halvår 2021. 

 

 
4. Fastlæggelse af mødedatoer herunder strategimøde i januar 

 
Følgende mødedatoer blev aftalt: 
 
Strategimøde lørdag den 16. januar kl. 9.00-15.00. 
Møde med gennemgang af årsregnskab torsdag den 18. marts kl. 16.00. 
Møde – konstituerende – torsdag den 27. maj kl. 16.00. 
Møde – torsdag den 19. august kl. 16.00. 
Møde – onsdag den 27. oktober kl. 16.00. 
 
 



 

 

 

5. Orientering 
 

Caféen på Bovbjerg Fyr er i disse Corona-tider meget anderledes, mindre hygge-
lig og mere ”steril”, end den normalt er. Det har i øjeblikket den konsekvens at 
motivationen for de frivillige til at tage vagter og for gæsterne til at købe er 
meget lav. Vi skal forsøge at manøvrere i den virkelighed. Derfor har vi forsøgt 
os med anderledes tiltag, hvor det har været muligt, som f.eks. vaffelbagning i 
fyrgården. Det har vist sig at føre til både større købelyst hos vore gæster og 
større arbejdsglæde hos vore frivillige. Vi forsøger os med flere af den slags til-
tag i fremtiden. 
 
Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt med 
APV’er og MUS-samtaler. 
 
Årsgennemgangen for den seneste renovering er gennemført med Corona-
forsinkelse og de sidste justeringer er så småt gået i gang. 
 
Journalist Jette Friis er gået i gang med at gennemføre interviews forud for ar-
bejdet med at skrive bogen om Bovbjerg Fyr. Projektperioden startede den 1. 
september 2020. Der vil blive lavet ”gavekort”, så vi kan sælge bogen før udgi-
velsen i 2021. 
 
Der blev orienteret om et besøg af 26 Rethinkers fra Århus (frivilligprojekt op-
stået i kølvandet på Århus 2017), som fik en introduktion til Bovbjerg Fyr og de 
frivilliges arbejde, frokost, en guidet tur og sluttede af med vafler og æblegløgg 
i fyrgården. En fin og for alle parter givtig dag! 
 
Thise Mejeri har doneret 200 stykker af Vesterhavsosten til salg i Fyrets butik. 
 

6. Bestyrelsens selvevaluering 
 
De udsendte skemaer blev gennemgået og drøftet. Konklusionen er, at der er 
stor tilfredshed med samarbejdet. 
Resultatet af undersøgelsen er vedhæftet referatet. 
 

7. Evt. 
 

Det blev vedtaget at vi efter næste valg skal invitere Kommunalbestyrelsen på 
besøg på Fyret, så vi kan vise og fortælle dem, hvad vi kan og gør og hvad Bov-
bjerg Fyr er for et sted. 
 
 

Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


