Fyrets støtteforening
kommet godt i gang
Hirtshals Fyr kan vente god opbakning fra den ny forening, der vil
skabe aktivitet omkring det 145 år gamle bygningsværk
Først kom fyret i lokalsamfundets eje og nu går befolkningen i gang med en indsats, der skal
medvirke til, at fyrtårnet og bygningerne fra 1862 bevares, og at der stadig er liv omkring det
smukke bygningsværk.
På et møde tirsdag den 24. juni 2008 blev Støtteforeningen Hirtshals Fyr stiftet.
Den aktivitetsgruppe, der blev nedsat på borgermødet den 12. juni, besluttede, at stifte
foreningen.
Der er en lang række opgaver, man ønsker at tage fat på, og det kræver medlemsindsats.
Derfor er medlemshvervningen en af de allerførste ting, den ny forening går i gang med.
Interessen for Hirtshals Fyr er så stor, at der allerede, inden stiftelsen af Hirtshals Fyrs
Støtteforening var tegnet 50 medlemmer.
Med den egentlige stiftelse af foreningen, er der skabt basis for, at langt flere melder sig.
Foreningen har sat årskontingentet til 150,- kr.
Støtteforeningens love blev vedtaget, og det er besluttet, at den første bestyrelse sidder til
den ordinære generalforsamling i april 2009, hvor der så er valg af den bestyrelse, der skal
fortsætte efter foreningens vedtægter.
Støtteforeningens første bestyrelse består af Leif Andersen (formand), Peer Drejer
(næstformand), Inge Sondrup (sekretær), Henny Nielsen (kasserer) samt Villy Rasmussen,
Viktor Gad Rasmussen og Ole Wad Jensen
På det stiftende møde blev det i øvrigt besluttet at arbejde med nedsættelse af en række
udvalg, som skal have ansvaret for forskellige aktiviteter på fyret.
Samtidig med, at bestyrelsen over en bred front går i gang med at hverve medlemmer, skal
der også findes personer, der vil yde en indsats i de forskellige udvalg.
Folk, der er interesseret i at komme i kontakt med Støtteforeningen Hirtshals Fyr for at blive
medlem, kan finde frem til foreningen på Hirtshals Fyrs hjemmeside www.hirtshals-fyr.dk
Her er der bl.a. indmeldelsesblanket og adresser på bestyrelsesmedlemmerne.

