Generalforsamling
Torsdag 27. 04. 2017 kl. 19.00.
Dagsorden

6.

0.

Velkomst v/ formanden.

1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab
til godkendelse.

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Forelæggelse af forslag til budget,
Herunder fastsættelse af kontingent.

Valg af 3 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Medlemmer på valg er:
Ingrid Hansen - ønsker ikke genvalg
Karen Bente Søgaard - ønsker genvalg
Lillian Hansen - ønsker genvalg
Suppleant på valg er:
Hanna Pedersen - ønsker genvalg

7.

Valg af revisor evt. suppleant for samme.

8.

Eventuelt.

Ad. 0)
Formand Peter Jensen velkommen.
Ad. 1)
Der stilles forslag om at Flemming Søgaard vælges til dirigent, valgt.
Ad. 2)

Formand Peter Jensen fremlagde bestyrelsens beretning:
Bestyrelsens beretning.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet 24. juni 2008, med den første ordinære generalforsamling 19.
april 2009, så det er nu den 9. generalforsamling der afholdes.
Støtteforeningen har nu 393 medlemmer - en lille tilbagegang, men stadig en stabil skare af trofaste
støtter til vores kulturperle.
I det forløbne år er der blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, og der er udsendt 3 nyhedsbreve.
2016 var året hvor vi fortsatte de nye tiltag fra 2015.
Bl.a. afholdte vi i Støtteforeningsregi et evalueringsmøde med det formål at indsamle ris, ros og nye ideer
til den efterfølgende, nu nye sæson. Et positivt tiltag hvor alle arbejdende frivillige medarbejdere have
mulighed for at komme med input, meninger og ønsker til fremtiden.
I dag er der på Fyret, seks udvalg der alle bemandes af frivillige ulønnede Støtteforeningsmedlemmer, der
alle påtager sig ansvaret for hvert sit arbejdsområde:
Billetsælger-holdet, Kaffestue-holdet, Vedligeholdet, Kunstudvalget, Historieudvalget, samt
Stenudvalget.
Billetsælger-holdet samt Kaffestue-holdet hører rent regnskabsteknisk under Hirtshals Fyrfond, men
bemandes ligesom de andre øvrige udvalg, alle af frivillige, ulønnede, angageret støttemedlemmer, der er
drivkraften omkring Hirtshals Fyr.
Kaffestueholdet.
Kaffestuen har i 2016 har også været godt besøgt, hvilke en god omsætning bevidner om.
Der har i lighed med tidligere år været afholdt åbent telt i Nørregade i forbindelse med Fiskefestivalen.
Vedligeholdet.
Vedligeholdet mødes hver onsdag formiddag i den mørke tid, og hver tirsdag aften i den lyse tid.
Den nok største opgave i 2016, er uden tvivl indretning af den nye P-plads… Denne justering pågår stadig
ind i det nye år.
Vedligeholdet har også de mange småopgaver, der hver for sig ikke måske ikke opdages af mange, men
samlet er disse med til at give et indtryk af at vedligeholdelsestilstanden omkring Hirtshals Fyr er i top.

Kunstudvalget.
Der har været afholdt 4 kunstudstillinger ”Kunst på Fyret” i 2016:
Påskeudstilling, to Sommerudstillinger samt Efterårsudstillingen
Vi har også i flere år haft Keramikudstilling af Nordjyske Keramikere henover pinsen, som tidligere
udstillede på Børglum Kloster.
Historieudvalget.
Historieudvalgets Facebook-gruppe tæller nu 946 medlemmer.
Undertegnet barsler med et lille hæfte omkring historien og hverdagen på Hirtshals Fyr gennem tiderne.
Stenudvalget
Der har været afholdt 4 stenturer i Støtteforeningsregi i sommerferien. Vores frivillige rundvisere Henrik
Arildskov og Hugo Richner har stået for disse ture.
I 2016 deltog vi med en aktivitet udenfor Bymidten i Naturmødet´16, og i år deltager vi ligeledes i
samarbejde med Vendsyssels Stenklub, og laver aktiviteter ved Madpakkerummet for 80 skoleelever fra
5. klasse
Alt det omtalte omkring Støtteforeningen, kan kun gøres med hjælp fra alle de mange frivillige
støttemedlemmer der lægger massevis af ulønnet arbejdstimer, i ét eller flere af udvalgene. Uden denne
opbakning og arbejdsiver var der ikke mange aktiviteter omkring Hirtshals Fyr.
Støtteforeningens formål er jo at støtte Hirtshals Fyr økonomisk, arbejds- og driftsmæssigt samt være
ideforum for fyrets ledelse, herunder bestyrelsen for ”Hirtshals Fyr Fond”.
Støtteforenigens opgave er at udfylde de rammer ud som Fyrfonden har skabt ved erhvervelsen af
Hirtshals Fyr.
Ligeledes en stor tak til alle de mange støttemedlemmer der gennem deres kontingent er med til at støtte
op økonomisk. Denne hjælp muliggør en udvikling af miljøet omkring fyretablissementet, bl.a. med en
udbygningen af formidlingsdelen, der er med til at sikre, at der er noget at se på for alle som besøger
”Vores alle sammens Fyr”.
Med disse ord vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning. TAK.
Godkendt uden bemærkninger.
Ad. 3)
Kasserer Karen-Bente Søgaard fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 43.524,- kr.
Heraf er der blevet overført 17.282,- kr. til Fonden til dækning af arbejdstøj til Vedligeholdet samt,
køleskab og montre. Resten 26,242,- kr. overføres til regnskabet for næste år 2017.

Salg af entrebilletter blev i 2016 til 438.367,- kr. samt driften af Caféen blev til 129.653,- kr. ekskl.
moms.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad. 4)
Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag.
Ad. 5)
Forslaget til et nyt budget for 2017 blev gennemgået. Budgettet tager sit udgangspunkt i resultatet for
2016 og derfor ligget tæt på sidste års tal. Budgettet blev godkendt og det blev ligeledes vedtaget, at
kontingentet skulle holdes uændret på 150,- kr. pr. person for 12 mdr.´s personligt medlemskab.
Ad. 6)
De tre best. medlemmer der blev valgt er:
Karen Bente Søgaard.
Lillian Hansen.
Kjeld Nielsen.
Suppleant der blev valgt er:
Hanna Pedersen.
Ad. 7)
BDO blev genvalgt som revisor.
Ad. 8)
Jane Christensen havde efter oprydning i sin fars gemmer fundet nogle sangblade, der er skrevet af
redaktøren af Hjørrings Amtstidende Camillo Bruun, i anledningen af ibrugtagningen af Hirtshals Fyr 1.
jan 1863.
Formand for Fyrfonden Torben Vandsted takkede alle de frivillige for deres arbejde og fortalte bl.a.at
man fortsat arbejde på en toiletbygning nede på P-pladsen.
25 personer var mødt op til generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen sig således:

Formand - Sekretær
Peter Jensen
Violvej 4, Åbyen

9850 Hirtshals
Mob.: 40 14 71 38
E-mail: violvej4@gmail.com
Næstformand
Flemming Mortensen
Åbrinken 14, Uggerby
9800 Hjørring
Mob.: 28 29 67 07
E-mail: hammer@dj-hammer.dk
Kasserer
Karen-Bente Søgård
Fyrbakken 11
9850 Hirtshals
Mob.: 23 41 64 40
E-mail: kbsoegaard@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem
Kjeld Nielsen
Nejstlunden 16
9850 Hirtshals
Mob.: 25 27 06 49
E-mail: nejst@privat.dk
Bestyrelsesmedlem
Lillian Jensen
Toftagervej 14
9850 Hirtshals
Tlf.: 40 59 17 52
E-mail: lillian.kalle@gmail.com
Suppleant
Hanna Pedersen
Nejstbrinken 21
9850 Hirtshals
E-mail: hanna.poul@hotmail.com
Mob: 51 28 25 51

Referent
Peter Jensen

