Generalforsamling
Tirsdag 30. 06. 2020 kl. 19.00.
Hirtshals Fyr
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 2 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
Medlemmer på valg er:
Peter Jensen - ønsker genvalg
Flemming Mortensen - 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 bød velkommen, og berettede at grundet Covid-19, var generalforsamlingen 2020
flyttet herud i Madpakkerummet.
Ad. 1)
Der stilles forslag om at Kurt Bærentsen vælges til dirigent, valgt.
Ad. 2)
Bestyrelsens beretning.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet 24. juni 2008, med den første ordinære generalforsamling 19.
april 2009, så det er nu den 12. generalforsamling der afholdes her i dag.
Ser vi kort tilbage på de år, der er gået, så må man sige, at vi i Støtteforeningen i hen ved 12 år, har været
med til at sætte sit præg på livet omkring ”Vores alle sammens Fyr”.
Vi har gennem tiden bidraget med mange forskellige typer af arrangementer og ikke mindst hygge her i
kaffestuen og formidling omkring stedet.
Ser man på antallet af de ca. 17.000 besøgende der i 2008 indløste billet til tårnet, og frem til de henved
28.700 der i 2019 betrådte trapperne i tårnet, så viser det lidt om, at stedet efter så mange år, stadig er i
vækst.
Denne vækst kan givetvis tilskrives mange ting, det gode vejr f.eks., men en ting er sikkert…uden jeres
frivilliges store arbejde, er jeg helt sikker på, at tingene ikke så så godt ud på Hirtshals Fyr, som det gør.
Ved sidste generalforsamling stod jeg her og sagde der skulle gøres en ekstra indsats for dels for at skaffe
nye støttemedlemmer og dels skaffe et par ekstra nye frivillige medarbejdere til de udvalg der trænger
hårdest. Der er kommet et par nye ansigter til i løbet af 2019/20 og jeg håber at de er faldet godt til i det
enkelte udvalg.
Støtteforeningen er nu atter oppe ca. 400 medlemmer mod ca. 380 medlemmer sidste år. Få er faldet fra i
det forgangne år, men alligevel har vi fået nye 30 medlemmer.
Tilbage i 2018 lancerede vi en bannerreklame på Flaskeposten. Den har også kørt i hele 2019 og vi har
ført den videre med ind i 2020. Derved bliver vi mere synliggjort udover Støtteforeningens FB-side og
vores farverige udsendte Nyhedsbreve, der i øvrigt alle er lagt i arkiv på Fyrets hjemmeside.
Hirshals Fyr er byens vartegn. Det er og bliver også brugt i mange andres brands, så det bliver set i mange
forskellige sammenhæng, men vi har den ”ægte” vare.
I 2019 er der blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, og der er blevet udsendt 6 nyhedsbreve.
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 samt Kaffestue-holdet hører rent regnskabsteknisk under Hirtshals Fyrfond, men
bemandes ligesom de andre øvrige udvalg, alle af frivillige, ulønnede og engageret støttemedlemmer, der
er hele drivkraften omkring Hirtshals Fyr.

Billetsælger-holdet
Billetsælgerne som har deres hovedindsats fra start juli til midt september, har på sædvanligvis gjort deres
til, at tage godt imod de mange gæster der har indløst billet i billetsalget.
Udenfor den daglige åbningstid i sæsonen, er billetsælgerne blevet ”ferieafløst” af ”selvbetjeningskassen”
og Mobilpay.
Mobilpay er blevet godt integreret på Fyret, og er måske den direkte årsag til at der registreres flere besøg
end før vi fik indført Mobilpay og dermed færre ”gratister” i Tårnet.
Kaffestueholdet.
Kaffestuen har i 2019 har også været godt besøgt, hvilke en god omsætning bevidner om. Der var åbent i
Påsken og Pinsen, når der var udstilling og som noget nyt i 2019 i Kristihimmelfartsferien samt med
succes, de fire adventssøndage, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver.

Vedligeholdet.
Vedligeholdet mødes hver onsdag formiddag hele året rundt.
Vedligeholdet har mange småopgaver, der hver for sig måske ikke opdages af mange, men samlet er disse
med til at give et indtryk af at vedligeholdelsestilstanden omkring Hirtshals Fyr er i top.
En af Vedligeholdets store opgaver, er græsslåning af løbegange og øvrige græsarealer på det næsten 17
ha store grønne område som Bunkermuseet befinder sig på.
Denne opgave er en del af en større vedligeholdelsesplan for Bunkermuseet udarbejdet af Vendsyssels
Historiske Museum, VHM i samarbejde med Hirtshals Fyrfond og Bunkergruppen Hirtshals, hvis
medlemmer, alle fire også er medlemmer af Støtteforeningen, som har påtaget sig opgaven om bl.a. den
indvendig renholdelse og oprydning i de 35 bunkerne og kortlægning af de store grundvandsproblemer i
bunkersområdet, der har været her i efteråret og henover vinteren.
Nu er der takket være midler fra Fyrfonden, sat en renoveringsplan i gang på det sikkerhedsmæssige
område (renovering af lys, løsning af vandproblemer og faldsikring af huller osv.).
Alt sammen i et fortrinligt samarbejde mellem Vedligeholdets frivillige, Bunkergruppens frivillige, og
Fyrfonden.
Yderlige har man på Hjørring Kommune ”genfundet” The Bunker Secret Site som blev forseglet i 1995 .
Som jeg berettede her sidste år fik ”kunstværket” - en fornyet mediebevågenhed, og derefter fandt man
midler til 6 nye låse, nøglen til de gamle var blevet væk under kommunesammenlægningen!!!, en ny 20
mm panserglasrude til den forreste dør, ny belysning blev opsat, en ny trappe blev bestilt og er netop nu
her tidligere i denne måned blevet opsat af VHM, mens de nye skilte endnu ikke leveret her et år efter.
Den blev ”genindviet” den 5. maj 2019. med bobler og petit four.
Kunstudvalget.
Der har været afholdt 3 kunstudstillinger ”Kunst på Fyret” i 2019:
•

Påskeudstillingen med Ninne Nielsen, Søren Friis, Stine Teglhus, Inger Jensen, Morten Lykke og
Joan Grønfeldt.

•

Sommerudstillingen med den colombianske kunstner David Ramirez Gomez,

•

Efterårsudstillingen med Jane Balsgaard og Lars Brorson Fich.

Udstillingerne har igen som de tidligere år været godt besøgt - 3477 gæster. Årets omsætning incl.
sponsorbidrag har været tæt på kr. 81,000,- med et overskud på 24.000,-, takket være trofaste sponsorer
og et tilskud fra Hjørring Kommune i forbindelse med Lars Brorson Fich´s udstilling i efteråret. Vi har
haft 37 udstillinger og 41.746 gæster siden starten i 2008.
Et bidrag til en anderledes udstilling blev også muligt, da Bente Sulbæk og Reinhard Jensen holdt udsalg
over resterne af Louis Nielsen kunstsamling.
I julen udstillede Støtteforeningen Lars Nielsen-plancherne sammen med plancherne af de Baltiske
fyrtårne iforbindelse med Kaffestueåbningen i de 4 advendts søndage.
Udstillingerne er et godt brand for Hirtshals Fyr, og de er med til at sætte Hirtshals Fyr på kortet og
tiltrække folk med interesse for kunst til stedet. Ligeledes er udstillingerne med til at give andre
besøgende en oplevelse af hvilke andre aktiviteter der også kan foregå omkring fyrtårn.
Historieudvalget.
Støtteforeningens Facebook-gruppe tæller nu 1081 medlemmer.
Da udvalgets medlemmer også er beskæftiget i andre udvalg, hovedsagelig Vedligeholdet, så har der ikke
været afholdt et egentlig møde i 2019. Men fra tid til anden kommer der en idé frem, som vi ved fælles
hjælp prøver på få synligt gjort.
Men det betyder ikke at der ikke bliver gravet i historien.
Vi var i den henseende et par stykker på besøg hos Søfartsstyrelsen i Korsør, hvor vi fik skabt en god
kontakt og fik da også et par effekter med hjem og lovning på flere.
Selv om tiden går, kommer der heldigvis stadig henvendelser fra efterkommere af tidl. ansatte, der gerne
vil indlevere effekter der enten har tilhørt stedet eller har tilhørt den ansatte.
Disse effekter har jo som altid en historie bag sig, som sammen med de mange andre dokumenter, der
sommetider ved en tilfældighed kommer frem af gemmerne.
Stenudvalget
Der har været afholdt 4 stenturer i Støtteforeningsregi i sommerferien. Vores frivillige rundvisere Henrik
Arildskov og Hugo Richner fra Vendsyssel Stenklub har stået for disse ture. I 2020 har Henrik Arildskov
vidregivet staffeten til Lars Danielsen, der er til dagligt bl.a. er naturvejleder.
Desværre har Vendsyssel Stenklub aflyst stenturerne her i 2020 i lighed med andre af deres aktiviteter.
Man afventer dog afklaring vedr Geologiens dag i september.
Vi har også i 2019 afholdt to guitarkoncerter - én i sommers ude i Madpakkerummet og én her i den
julepyntede Kaffestue.
Der har også i 2019, i lighed med tidligere år, været afholdt åbent telt i Nørregade i forbindelse med
Fiskefestivalen. Der havde vi mulighed for at skaffe nye støttemedlemmer og sælge noget souvenirs.
Fiskefestivalen er jo som bekendt aflyst i her i 2020, grundet Covid19.
Alt det omtalte omkring Støtteforeningen og dermed også Hirtshals Fyr, kan kun gøres med hjælp fra alle
de mange frivillige støttemedlemmer der lægger massevis af ulønnet arbejdstimer, i ét eller flere af
udvalgene og dem der dagligt har sin gang her på stedet. Uden dem havde vi ikke et så flot fyr der dagligt
spreder sit lys ud fra toppen af fyrbakken.

Og 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, som Fyrfonden har skabt ved erhvervelsen af Hirtshals
Fyr.
Derfor skal der lyde en tak til Fyrfonden, for at have skabt rammerne. 2019 var også et år hvor der i
Fonden skete en udskiftning af fondsledelsen, idet formanden gennem fondens første 11 år, Torben
Vandsted og bestyrelsesmedlem Jørgen Munk Nielsen, begge faldt for aldersgrænsen.

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
udbygning af formidlingsdelen, der er med til at sikre, at der er noget at se på for alle som besøger ”Vores
alle sammens Fyr”.
Der er ingen tvivl om at Covid-19 vil sætte sit store præg på året 2020 på Hirtshals Fyr.
Det kan jo allerede ses som følge af en nedlukning den 11. marts af samfundet og som følge deraf også
adgangen til Fyretablissimentet.
Siden den 13. juni har der været lukket lidt op igen, ved genåbning af Tårnet og Maskinstuen med
tilhørende toilet.
Kaffestuen og billetsalget er sat på standby frem til udgangen af august. Påskeudstillingen og
sommerudstillingen er udsat/aflyst.
Men jeg håber at alle frivillige hjælpere stadig kan finde gejsten frem, når vi forhåbentligt vender tilbage i
2021 for fuld blink.
Med disse ord vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning. TAK.

Godkendt uden bemærkninger.
Kommentarer:
•

”Det er dejligt at se at man nu får lavet et handicap adgangs venligt toilet.”

•

”En stor tak til Torben Vandsted. Uden ham havde der ikke været det Hirtshals Fyr vi kender til i
dag.”

•

En hilsen fra VHM efter et nyligt afholdt møde hvor Fondsformand Kurt Bærentsen var indbudt
vedr. samarbejdet. VHM udtrykte glæde over samarbejdet.

•

En stor tak fra Fyrfonden til alle de frivillige. ”Uden de frivillige i støtteforeningen var der inden
Fyrfond.

•

”Efterårsudstillingen er ikke aflyst endnu, vi må se tiden an”, oplyser Fondsformand Kurt
Bærentsen .

Ad. 3)
Kasserer Karen-Bente Søgaard fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 61.667,- kr.
Heraf er der blevet overført 24.952,- kr. til Fonden til dækning af. Annoncering, skilte og tilskud til
afvanding af bunkersområdet. Resten 36.715,- kr. overføres til regnskabet for næste år 2020.
Salg af entrebilletter blev i 2019 til 495,543,- kr. samt Kaffestuen blev til 169.805,- 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 2020 blev gennemgået. Budgettet tager sit udgangspunkt i resultatet for
2019 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:
Peter Jensen
Flemming Mortensen
Suppleant blev valgt:
Hanna Pedersen
Ad 7).
BDO blev genvalgt som revisor.
Ad 8).

Formand - Sekretær
Peter Jensen
Violvej 4, Åbyen
9850 Hirtshals
Mob.: 40 14 71 38
E-mail: violvej4@gmail.com
Næstformand
Flemming Mortensen
Skagensvej 165
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
Mob: 51 28 25 51
E-mail: hanna.poul@hotmail.com

Referent
Peter Jensen

