Generalforsamling 2019.
Bestyrelsens beretning.
”Endnu et år er gået” – Ja faktisk er et helt årti gået.
Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet 24. juni 2008, med den første ordinære
generalforsamling 19. april 2009, så det er nu den 11. generalforsamling der afholdes her i
dag.
Ser vi kort tilbage på de 10 år, der er gået, så må man sige, at det har været 10 år, hvor vi
i Støtteforeningen 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 formidling omkring stedet.
Ser man på antallet af de ca. 17.000 besøgende der i 2008 indløste billet til tårnet, og frem
til de hen ved 27.000 der i 2018 betrådte trapperne i tårnet, så viser det lidt om, at stedet
efter 10 år stadig er i vækst.
Denne vækst kan givetvis tilskrives mange ting, 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.
I 2019 skal der gøres en ekstra indsats fra bestyrelsens side, dels for at skaffe nye
støttemedlemmer og dels skaffe et par ekstra nye frivillige medarbejdere til de udvalg der
trænger hårdest.
Støtteforeningen har nu ca. 380 medlemmer – Det tal ligger nogenlunde stabilt med den
skare af trofaste støttere til vores kulturperle.
I 2018, i forbindelse med Efterårsudstillingen, lancerede vi en bannerreklame på
Flaskeposten. Den vil løbende hen over året blive tilpasset de aktiviteter vi har her på
Fyret. Derved bliver vi mere synliggjort udover Støtteforeningens FB-side og vores
farverige Nyhedsbreve, der i øvrigt er lagt 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 2018 er der blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder, og der er udsendt 5 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, 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 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 de blevet ferieafløst af
”selvbetjeningskassen” og Mobilpay.
Mobilpay er blevet godt intergreret på Fyret, og er måske den direkte årsag til at der
registeres flere besøg end før vi fik indført Mobilpay og dermed færere gratister i Tårnet.
Kaffestueholdet.
Kaffestuen har i 2018 har også været godt besøgt, hvilke en god omsætning bevidner om.
Her i 2019 har Kaffestuen haft udvidet sin åbningstid i forbindelse med Påskeudstillingen,
og der er yderligere planer om åbning i forbindelse med de kommende helligdage.
Vedligeholdet.
Vedligeholdet mødes hver onsdag formiddag og det forlyder at dette måske fortsætter
således henover sommeren…. Om det så er fordi at man så slipper for at få mig tilbage på
holdet, ja det er der ingen nogen, der rigtig har ville svarer mig på……
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.
Vi har bortpumpet flere hundrede kubikmeter vand, for blot at kunne konstaterer dagen
efter at der blot var løbet nye hundrede kubikmeter til…..
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 . Den har fået en fornyet mediebevågenhed, og dermed har man fundet
midler til 6 nye låse, nøglen til de gamle var blevet væk under kommunesammenlægningen, en ny 20 mm panserglasrude til den foreste dør, ny belysning er opsat, en ny
trappe er bestilt og nye skilte er på vej. Den vil efter planen blive ”genindviet” den 5. maj
2019.

Kunstudvalget.
Der har været afholdt 3 kunstudstillinger ”Kunst på Fyret” i 2018:
Påskeudstillingen, Sommerudstillinger samt Efterårsudstillingen
Udstillingerne har igen som de tidligere år været godt besøgt - 3644 gæster. Årets
omsætning har været tæt på kr. 104.000,- med et overskud incl. salget fra Louis Nielsen´s
bo, på kr. 18.500,-.
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 på et
fyrtårn.
Generationsskiftet i Kunstudvalget, er sat i lidt i bero. Det samme er samarbejdet med BKF
om deres fremtidige udstillinger på Fyret.
Historieudvalget.
Historieudvalgets Facebook-gruppe tæller nu 1003 medlemmer.
Da udvalgets medlemmer også er beskæftiget i andre udvalg, hovedsagelig Vedligeholdet,
så har der ikke været afholdt et egentlig møde i 2018.
Men det betyder ikke at der ikke bliver gravet i historien.
Ved den nyligt afsluttede kunstudstilling udstillede Stinne Teglhus nogle værker, hvis
grundsubstands indeholdt kobberplader, der indtil 2005 havde lagt på lanternehuset for
nogens vedkomne siden 1861- 62, hvor tårnet blev påført.
Støtteforeningen har erhvervet sig et af disse værker. For hvis ikke vi skulle have et stykke
af tårnets gamle kobbertag, hvem skulle mon så?
Så nu må vi i fællesskab, se om vi kan finde det rigtige sted til en ophængning af værket.
Selv om tiden går, kommer der heldigvis stadig henvendelser fra efterkommere af tidl.
ansatte, der gerne vil indleverer 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.
Således modtog vi i efteråret 12 originale fyrjournaler fra Søfartsstyrelsen, efter deres
udflytning, hvoraf det i 1945-udgaven fremgår, at den 12. maj kl. 15.00 er fyret overtaget af
Fyrmester Agerskov og at vagten er genoptaget.
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 2017 blev der i samarbejde med JENSEN & JENSEN MEDIA ApS, lavet en video
omkring Stensamlingen hvor Henrik Arildskov fortalte. Denne kan ses på fyrets
hjemmeside og på Støtteforeningens Facebookside.
På Fyrets hjemmeside er der blevet oprettet en stenbrevkasse med Henrik Arildskov som
brevkasseredaktør.
I 2018 optog vi så et indslag om Støtteforeningens virke og dets arbejde omkring Hirtshals
Fyr. Denne kan ligeledes ses på fyrets hjemmeside og på Støtteforeningens
Facebookside.
I 2018 deltog vi med en aktivitet udenfor Bymidten i Naturmødet´18, og igen år, lørdag den
25. maj, deltager vi igen i samarbejde med Vendsyssels Stenklub, som laver en stentur kl.
11 og kl. 15 tager undertegnet en lille rundvisning med udgangspunkt i planchevæggen
”Hirtshals Fyr - 1862 til i dag” i Madpakkerummet.
Udover det allerede nævnte har nogle af de tilstedeværende støttemedlemmer deltaget i
et møde på Bovbjerg Fyr 2. maj 2018, hvor repræsentanter fra Vestkystfyrene var samlet,
for at høre hvordan vi arbejdede hver især blandt de frivillige, og lidt om hvordan
ejerforholdet bag fyrtårne hang sammen, og på hvilke områder/emner de frivillige evt. ville
kunne samarbejde omkring.
Dette møde har blandt andet resulteret i kontakt til de frivillige ved Lodbjerg Fyr, der her i
år åbner en Kaffestue insprireret efter det koncept som gennem tiden er opfundet og
finpudset her hos os.
Ligeledes får vi under Naturmødet besøg her på fyret af en mand som har interesse i
Stevns Fyr, og som kommer op og ser hvordan vores Støtteforening har overlevet med
samme gåpå mod efter 10 år.
Vi har også i 2018 afholdt to guitarkoncerter - én i sommers ude i Madpakkerumme og én
her i den julepyntede Kaffestue.
Der har også i 2018, i lighed med tidligere år, været afholdt åbent telt i Nørregade i
forbindelse med Fiskefestivalen, hvilke vi også agter at gentage i 2019. Der har vi
mulighed for at skaffe nye støttemedlemmer og sælge noget souvenirs.
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.

