
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg den 6. maj 2022 
 
 

 
 
 
Referat - Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Torsdag den 5. maj kl. 16.00 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Ellen Mejdahl (EM), Inger Bjørn Knudsen 

(IBK), Jørgen Nørby (JN), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Conny 
Jensen (CJ), Karl Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG), Astrid 
Kaasgaard (AK), Lene Christiansen (LC) (ref.) 

 
Afbud:  Bo Larsen (BL) 
 
 

Formanden startede med at byde det nye medlem fra Støtteforenin-
gen, Astrid Kaasgaard, velkommen. 

 
1. Referat fra seneste møde den 4. marts 2022 

 
Referatet blev godkendt. 
Alle bestyrelsesmedlemmer arbejder videre med idéer til sponsorer. 
Når medlemmerne har fået kigget nærmere på fællesspisningsdato-
erne, melder de tilbage til LC, om og hvornår de ønsker at påtage sig 
værtsrollen. 

 
2. Udpegning af medlemmer med kompetencer inden for hhv. er-

hvervsliv, kultur, undervisning samt natur og friluftsliv 

 
BA blev genudpeget som medlem med særlige kompetencer in-
den for erhvervsområdet.  
 
JG blev genudpeget som medlem med særlige kompetencer in-
den for natur og friluftsliv.  
 
BL blev genudpeget som medlem med særlige kompetencer in-
den for uddannelsesområdet.  
 
IBK blev genudpeget som medlem med særlige kompetencer in-
den for kulturområdet.  
 
Alle med applaus. 
 
 
 



 

 

 

 
3. Konstituering 

 
Bestyrelsen konstituerede sig med BA som formand og AK som næst-
formand. Ligeledes med applaus 

 
4. Økonomi 1. kvartal 2022 

 
LC gennemgik økonomien for første kvartal. Bestyrelsen erklærede 
sig fornøjet med resultatet. Regnskabet udviste det forventede un-
derskud i årets første stille kvartal. 

 
5. Orientering 
 

Siden sidste møde er der med hjælp fra UCH i Holstebro afholdt et 
skræddersyet hygiejnekursus for cafévagterne.  
 
Caféudvalget har selv afholdt anretterkursus ligeledes for alle inte-
resserede cafévagter. 
 
Nyt kasseapparat fra Amero er installeret og der er blevet undervist i 
brugen af det. Undervisningen er dels foregået med hjælp fra Amero, 
dels indbyrdes mellem cafévagterne. Kasseapparatet er let at hånd-
tere, har elimineret unødvendige gentagelser af indtastninger og alle 
virker til at være fornøjede med det nye apparat. Det vil blive inte-
greret med økonomisystemet, når de værste begynderfejl er afhjul-
pet. Bo Thomsen har lovet at fjerne den ene halvdel af plexiglaspla-
derne foran ekspeditionen, så man igen kan høre, hvad der bliver 
sagt, når gæsterne bestiller mad og så der bliver skabt mere plads til 
at udlevere drikkevarer m.m. 
 
Frivillighvervedagen gav 1 ny frivillig i Fyrforstand og 4 nye frivillige i 
caféen på sigt. Den nye frivilligfolder fik ros af bestyrelsen. 
 
Det går fint med den nyansatte Margit i køkkenet. Hun falder rigtig 
fint ind i fællesskabet, arbejder dedikeret og kreativt og giver udtryk 
for at være glad for sit nye job.  
 
Vi er lige midt i forberedelserne til/afviklingen af en lang række ar-
rangementer både vore egne så som Fællessang i aften, Maddag den 
21. maj, Bovbjerg Beach Challenge den 26. maj, På tur med Jørgen 
Nørby den 28. maj, fernisering den 29. maj og Grundlovsdag den 5. 
juni. Men også en lang række selskaber, der bestiller frokoster og 
kaffe/kage, aftensmad og oplæg. Travlheden er allerede over os.  
 
Jens Hedevangs Maxitours har lavet mange bestillinger på frokoster 
til knallertkørerne hen over hele sæsonen. 
 
Vi har fokus på at få gjort et hold af unge løsarbejder klar hen over 
de næste par måneder. Det bliver der brug for ikke mindst til som-
mertravlheden.  
 
Ny hjemmeside er under udarbejdelse hos Complot. Det tegner godt. 
 
LC har møde med Thise Mejeri vedr. ny sponsorkontrakt den 17. maj. 
 



 

 

 

De sidste længe ventede jakker til frivillige er langt om længe klar. 
 
6. Evt. 

 
Der blev udvekslet gode historier om fine fotos, malerier, plakater af 
fyret som man kan se rundt omkring bl.a. hos Kaj Bech A/S i Holste-
bro, det nye friplejehjem i Alstrup og Regionshospitalet i Gødstrup. 
 

 
Lene Christiansen 
2613 5617 


