Bovbjerg oktober 2021

Referat fra Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde
Torsdag den 30. september kl. 16.00 (flyttet fra 19. august)
Til stede:

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

Afbud:

Ellen Mejdahl (EM), Bo Larsen (BL),

1. Referat fra seneste møde 27. maj 2021
Godkendt.
2. Økonomi første halvår
Økonomien i perioden 1. januar 2021 til 19. august 2021 blev gennemgået. En travl sommer har givet et fint resultat trods nedlukninger og langsom start.
De noget skuffende tal for tårnentré blev vendt og det blev aftalt, at
vi skal holde lidt øje med udviklingen. Tallene for cafe og butik ligger
over forventet.
3. Sommeren 2021, herunder økonomi
Medtaget under punkt 2.
4. Strategimøde 2022
Det blev aftalt, at LC tager kontakt til Thomas Vovemod for med ham
at vende muligheder for en anderledes strategidag.
Tema: Fællesskab – Samarbejde mellem udvalg – evt. Cafeens rolle
og form i det samarbejde.
5. Orientering
Jette Friis’ bog om Bovbjerg Fyr bliver udgivet inden jul.
Malearbejdet på bygningernes murværk og træværk er næsten afsluttet. Prisen excl. moms: Omkring 120.000 for stillads og murerarbejde, 100.000 for malerarbejde. Det er kun på tårnet fyrets egen organisation ikke har stået for malerarbejdet.

Fyrforstand er i gang med at opdatere udstillingen i fyrforstand. Buegangen i nordhuset er nu udstillingsrum for en udstilling om kystbeskyttelse.
Der har været besøg fra Hammeren Fyr.
Kunstudvalget har efter genåbningen haft to fine udstillinger, der er
blevet rost, og hvor salget af værker har været godt.
Arrangementsudvalget
Især to arrangementer har sat sig fast.
- Alsangsarrangement med Erik Sommer i starten af september,
som blev gennemført i samarbejde med Jan Lilholt fra Lemvig Musikskole. Over 100 deltagere.
- Forfatteraften med Dorthe Nors den 29. september, hvor der
måtte meldes udsolgt lang tid før, alle interesserede havde fået
billet.
Lørdag den 16. oktober kommer Ikarus Stage Arts fra Odin Teatret og
spiller koncert på fyret fra tårn eller vinduer. Koncerten er gratis.
Søndag den 31. oktober afholdes Efterårsmarked – i en lidt reduceret
udgave.
Bog-bytte-dag og juleafslutning er ved at blive datosat.
6. Evt.

Næste møde: 27. oktober kl. 16.00. Afbud fra JN.
Venlig hilsen
Lene Christiansen
2613 5617

