
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bovbjerg, 24. november 2022 
 
 

 
Referat Bovbjerg Fyr Fondsbestyrelsesmøde  
Mandag den 21. november kl. 16.00 
 
 
Til stede: Bjørn Albinus (BA), Astrid Kaasgaard (AK), Ellen Mejdahl (EM), 

Inger Bjørn Knudsen (IBK), Ane Margrethe Bjerre (AMB), Karl 
Erik Pedersen (KEP), Jane Gross (JG), Conny Jensen (CJ), Lene 
Christiansen (LC) (ref.) 

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

1. Referat fra seneste møde 22. august 2022 
 

Godkendt 
 

2. Økonomi 2022 
 

Økonomien for perioden 1. januar til 31. oktober 2022 blev gennem-
gået. Der blev udtrykt tilfredshed med tingenes tilstand. 

 
3. Budget 2023 

 
Det fremlagte budget blev godkendt. 

 
4. Strategimøde 2023 

 
28. januar 9.00-15.00 på Lemvig Gymnasium. 
Formiddag: Formændenes gennemgang af det forgangne år i udvalge-
ne og hvad der ligger af planer fremover på kort og lang sigt samt 
mål og midler for de respektive udvalg herunder evt. ændringsfor-
slag. 
Resten af dagen før kaffepause og afrunding: Gruppearbejde om ca-
féen i sommeren 2023 efter besøg af kokken Nicolas Min Jørgensen og 
det ”Gastronomiske Rejsehold” (5.-6. december) 
 

5. Orientering 
 
Støtteforeningen har gennemført en dejlig udflugt til bl.a. Søby 
Brunkulslejer 3/10. 
Støtteforeningen har været værter ved en skøn frivilligfest med 62 
deltagere 4/11. 
 



 

 

 

Efterårsmarkedet, som blev afholdt sidste søndag i oktober, havde i 
runde tal 25 stande, 50 arbejdende fyrfolk og 2.000 gæster. Støtte-
foreningen fik et pænt overskud. 
 
To meget forskellige ferniseringer og udstillinger har været afholdt. 
Først udstillingen ”Havets veje” og dernæst en mindeudstilling for 
Iver Iversen side om side med fyrfrivilliges værker. Begge fine og re-
levante udstillinger, som har trukket en del besøgende og sidstnævn-
te har også skabt salg. 
 
Udstillingskalenderen 2023 starter med kirkekunstner Simon Aaen + 
dennes forældre Merete og Erik Aaen i Nordhuset. Det er aftalt, at 
der i samarbejde med Menighedsrådet vil blive afholdt en foredrags-
aften med kunstneren i midten af marts måned. LC søger Kulturelt 
Samråd om støtte til dækning af udstillingsgebyr. 
 
Vi er blevet kontaktet af Karl Henning Pedersens Museum, som ønsker 
at undersøge muligheden for et samarbejde med Bovbjerg Fyr om en 
udstilling i september-oktober 2023 som en markering af, at kunstne-
ren kunne være blevet 110 år. Udstillingen skal bære præg af, at det 
var på Bovbjerg, han og hustruen Else Alfelt havde deres sommer-
atelier. 
 
Fyrforstand har holdt møde med Karen-Louise Smidth og Christian 
Frigaard Rasmussen fra Geopark Vestjylland om skiltning langs skræn-
ten og ved fyret. Vi er enige om, at det er blevet noget rodet og 
trænger til en ensretning. 
 
Arrangementsudvalget er i gang med et formandsskifte fra Nils-Jørn 
Krejberg til Jette Aamann.  
 
Siden sidst er der afholdt arrangementer som Foredrag ved Knud Ny-
bo Rasmussen, Dukketeater, Bog-bytte-dag og Quiz-aften 
 
Vi har sædvanen tro haft besøg af en lang række grupper til froko-
ster, kaffe og kage, aftensmad, guidede ture og inspiration. 

 
Vi holder juleafslutning den 4/12 med Lemvig Lillekor i tårnet. 
 
Vi forsøger traditionen tro at få vagtplanen fyldt med frivillige vagter 
nok til at holde åbent den 27., 28., 29., 30. december og 1. januar. 
 
Og selvom juleafslutningen nærmer sig med raske skridt, er vi på in-
gen måde gået i hi, vi planlægger på livet løs: 
 
Første fernisering i 2023 finder sted efter nogle travle januardage 
med hovedrengøring, nemlig den 29. januar, dagen efter Strategida-
gen. 
 
9. februar afholder cafeen Fiskeaften med pil-selv-rejer, klipfisk og 
muslinger med vinmenu og dessert i samarbejde med kogebogsforfat-
ter Niels Jakobsen. 
 
23. februar arrangeres ”Stemmer i mørket” i samarbejde med sogne-
præst Heidi Røn og Lemvig Lillekor. En vandretur med strandvagtslyg-
ter i mørket mellem Bovbjerg Fyr og Trans Kirke uden viden om, hvad 



 

 

 

der venter inde i kirken af uhyggefortællinger. Tilbage på Fyret vil 
der være varm suppe. 
 
26. februar er der endnu en Bog-bytte-dag. 
 
9. marts har vi fået en aftale i hus med formidler ved Vadehavet, 
John Frikke, der vil fortælle om trækfugle. 
 
23. marts afholder vi i samarbejde med Søndergaards Museum van-
drekoncert med gruppen Eastwind. IBK har sendt ansøgning til Kultu-
relt Samråd. 
 
24. marts afholder kunstudvalget igen fernisering. 
 
14. april arrangerer cafeudvalget en osteaften. 
 
11. maj er sognepræsten for de 4 havsogne, Heidi Røn, klar til at for-
tælle om ”Mit livs fyrtårn”. 
 

 
6. Mødekalender start 2023 

 
Strategidag lørdag den 28. januar kl. 9.00-15.00. 
Bestyrelsesmøde med regnskabsgennemgang mandag den 13. marts 
kl. 16.00. Revisor har accepteret tidspunktet. 
Bestyrelsesmøde med konstituering mandag den 8. maj kl. 16.00. 

 
7. Evt. 

 
TopDanmark har inviteret til en gennemgang af fyrets forsikringer. 
Bestyrelsen var enig om, at det ikke er nødvendigt allerede nu, da 
der ikke er sket ændringer i forsikringsforholdene, siden den blev 
tegnet for ca. 1 år siden. LC ringer og hører, om de har forslag til 
nedsættelse af forsikringspræmien. 

 
 
Venlig hilsen 
Lene Christiansen 
2613 5617 


