
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 1. september 2016 
 
 

 
 
 
Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Onsdag den 31. august kl. 16.00 
 
Til stede: Heidi Krejberg (HK), Inger Bjørn Knudsen (IBK), Lars Ebbensgaard 
(LE), Jørgen Nørby (JN), Mads Kjærstrup (MK), Lene Christiansen (LC) (ref.) 
 
Afbud: Bjørn Albinus (BA), Claus Bjerg Pedersen (CBP), Ane Margrethe Bjerre 
(AMB), Karl Erik Pedersen (KEP) 
 
 
 

1. Referat fra seneste møde den 24. maj 2016  
 
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 

 
2. Renovering af nordbygning og tårn  

 
BA,HK og LC arbejder videre. 

 
3. Økonomi  

 
Økonomien for henholdsvis første halvår og perioden 1. juli – 18. au-
gust blev kort gennemgået. 
 
Det blev konstateret at det går rigtigt fint. 

 
4. Orientering 

 
Det har været en travl sommer. De ansatte i køkkenet og de frivillige 
har ydet en fornem indsats. De møder ind til de meget travle vagter 
med smil på læben og går fra vagterne igen med smil på læben – dog 
også en del mere trætte end da de kom. Der arbejdes løbende med 
at forbedre/lette forholdene for cafévagterne. 
 
Også de meget ambitiøse butiksfolk har haft deres at se til. De har 
arbejdet med en fast vagtplan hen over sommeren, således at der 
hver eneste dag er blevet fyldt op på hylderne. 
 
LC foranstalter en form for kursus/workshop/møde for udvalgsfor-
mændene mhp. gensidig sparring og opnåelse af værktøjer til at lette 
deres arbejde. 
 



 

 

 

LC arrangerer i samarbejde med caféudvalget endnu et anretter-
kursus for cafévagterne, der opfordres til at tage deres bedre halvdel 
med til den efterfølgende fortæring. 
 
Offroad-festival-puljen har bevilget 35.000 kr. til projekt 101 stryge-
re på kanten. Spar Nord Fonden er ansøgt om resten af det nødvendi-
ge beløb. Der er møde torsdag den 1. september med projektets 
samarbejdspartnere. 
 
Kunstudvalget har arrangeret en særudstilling med Kirsten Klein, 
Steen Folmer Jensen, Eva Hermann og Elisabeth Borch med fernise-
ring den 4. september. LE holder talen og Chr. Risgaard spiller musik. 
 
Lemvig Shantykor synger i fyrtårnet onsdag den 31. august kl. 19.30. 
 
Et kinesisk kor optræder i fyrgården lørdag den 3. september. 
 
LC er blevet bedt om at holde oplæg om frivilligheden på Bovbjerg 
Fyr på Visit DenmarksTurismekonference i november. 
 
Fyrforstand har fået Fyrmester Rudes gravsten opstillet i fyrhaven – 
der vil blive afholdt en festlighed omkring afsløringen af denne lørdag 
den 22. oktober kl. 14.00. Fyrforstand har hen over sommeren tilbudt 
guidede ture om fyret og egnen ligesom de har udviklet en quizz. 
 
 

5. Evt. 
 
- De sidste underskrifter på dokumenterne til banken vedr. Mobile 

Pay 
 

- LC mindede om næste møde, der er det store fælles Strategimø-
de lørdag den 19. november kl. 09.00-15.00. 

 
 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


