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            til godkendelse. 
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         Medlemmer på valg er: 
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      Flemming Hammer. 

   

         Suppleant på valg er: 

 

      Hanna Pedersen. 
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Ad 0) 

 

Formand Peter Jensen bød de 25 fremmødte velkomne. 

 

Ad. 1) 

 

Der stilles forslag om at Kurt Bærentsen vælges til dirigent, valgt. 

 

Ad. 2) 

 

Bestyrelsens beretning 2022. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet 24. juni 2008, med den første ordinære generalforsamling 19. 

april 2009, så det er nu den 14. generalforsamling der afholdes her i dag.  

 

Vores bestyrelsesmøder i 2021 har været begrænset til to styk, ét i foråret og ét i efteråret grundet covid-

19 og som følge af at vores begrænsede aktiviteter i det forgangne år. 

 

Vi startede med at holde tårnet lukket i årets første 5 mdr.  

Påskeudstillingen blev aflyst.  

22. - 30. maj havde vi Kunstudstilling i forbindelse med Naturmødet - Ocean by the Sea med Jens Bohr, 

Karen Lise Krabbe og Helle Baslund. 

Mandag den 31. maj blev der afholdt opstartsmøde i Madpakke rummet og den 19. jun. kunne vi endelig 

åbne i Kaffestuen.  Efter at der i hele 2021 var lukket. Tilstrømningen til Kaffestuen måtte siges at være 

enorm, så der blev løbet stærkt i Kaffestuen hen over sommeren. Resultat af jeres anstrengelser hører vi 

om senere under regnskabet. 

24. jun. havde vi besøg af Skaw-dysten, der med 445 løbere gennemførte en orienterings-sprint i 

Bunkersområdet. Her støttede de frivillige fra Kaffestuen op med bl.a. pølsesalg mm. 

Nyhedsbreve er der blevet udsendt 9 af i 2021.  

Indholdet bar nok mest præg af udsættelse af generalforsamlingen, som vi endeligt kunne gennemføre den 

29. jun. ude i Madpakkerummet, med behørig afstand og afspritning. 

Kunstudstillingen blev afholdt 27. jun. til 11. jul. Nature-Romantic med maleren Mads Dahl Pedersen. 

I jun. og aug. afholdte vi de fire planlagte stenture i samarbejde med Vendsyssel Stenklub. 

6. aug. var der en vandreudstilling som besøgte 5 fyrtårne fra Blåvand i syd til Skagen i nord.  

21. – 29. aug. var der igen Kunst på Fyret, med Tove Dehn, Lise Tuxen, Ninne Nielsen. 

13 nov. havde vi evalueringsmøde for de frivillige her i Kaffestuen. 

Julehyggen i Kaffestuen, de fire adventssøndage, blev desværre også aflyst pga. coronaen. 

Pt. er vi 400 støttemedlemmer. Dette tal ligger rimeligt stabilt som det har gjort gennem de senere år. Ca. 

20 forlader os om året af den ene eller anden årsag, og et antal tilsvarende nye kommer til. 

 



Som vi skal se senere, har vi en sund økonomi i Støtteforeningen, hvilke jo skyldes at vi ikke har brugt så 

mange penge i det forgangne år, og at vi jo har vores stabile indtægt, som hovedsaligt kommer fra vores 

trofaste støttemedlemmers kontingent. 

Støtteforeningen har i lighed med 2019 og 2020, modtaget en donation i 2021. Denne gang i form af kr. 

10. 000,- fra Paw Sigvart. 

Jeg vil gerne i forbindelse hermed, oplyse at vi nu har kr. 20. 000,- i donationspuljen, som vi har spurgt 

vores revisor BDO, om det beløb kunne øremærkes og trækkes ud af regnskabet. Det kunne vi ikke 

umiddelbart, så i stedet nævner jeg det her på generalforsamlingen, at dette beløb kan frigives fra 

bankbogen, hvis der er en der kommer med en god ide, hvor vi så kan sige, at midlerne stammer fra vores 

opsparede donationspulje. Således at pengene ikke er indgået i selve driften af Støtteforeningen. 

Så har man nogle ideer, så kom endelig med dem. 

Et sted som dette kunne ikke drives uden frivillige. Omdrejningspunktet for fyret er uden tvivl de 

frivillige og deres arbejde. De ca. 50 personer der igennem årets løb, bruger adskillige timer her på stedet, 

er med til at fyret er godt kendt rundt om i landet, som et dejligt sted hvor vores gæster for nogens 

vedkomne - vender tilbage år efter år. Derfor vil jeg som formand for alle disse frivillige ”ansatte”, gerne 

rette en stor tak for det arbejde, som der er blevet ydet i det forgangne år, ja faktisk gennem alle de år 

hvor vi alle sammen har støttet op omkring ”Vores alle sammens fyr.” De er alle med til,  at vi har et så 

skønt et sted, som vil alle stolt viser frem for vores mange gæster. 

Dog skal vi heller ikke glemmer vores 400 støttemedlemmer, der igennem deres kontingent, økonomisk 

bidrager til støtteforeningen virke. Disse medlemmer er lige så vigtige og grundstenen i vores 

støtteforeningen. 

Sidste år bad jeg om her på generalforsamlingen jer alle om at lægge hovederne i blød, til hvordan man 

kunne udvikle formidlingen på stedet. Jeg har personligt længe gået med tanken om, om det overhovedet 

var muligt at få genopstillet den smukke signalstation ude på skrænten foran Mesterhuset. En af landets 

smukkeste signalstationer jeg har set billeder af, og som understreger vigtigheden af netop Hirtshals Fyr´s 

placering her på Hirtshals Klint, hvor skibsfarten passerede forbi tæt på kysten, enten på vej ud i verden 

eller på vej ind igennem de danske farvande. Der er nu sendt en ansøgning/forespørgelse fra Fyrfonden til 

Hjørring Kommune, så nu må vi se om myndighederne ser velvilligt på en genopførelse af 

Signalstationen med hensyn til det kystnære område og så må vi i gang med at finde midlerne til en 

genopførelse. 

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 64.914,- kr. 

Heraf er der blevet overført 13.438,- kr. til Fonden til dækning af diverse indkøb. Resten 51.476,- kr. 

overføres til regnskabet for næste år 2022. 

 

Salg af entrebilletter blev i 2021 til 433.872,- kr. samt indtægt i Kaffestuen blev til 225.135,- 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 2022 blev gennemgået.  Budgettet tager sit udgangspunkt i resultatet for 

2021 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) 

 

Valg af 2 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

  

         Medlemmer på valg er: 

      Peter Jensen. Genvalgt.  

      Flemming Hammer. Genvalgt. 

   

         Suppleant på valg er: 
 

      Hanna Pedersen. Genvalgt. 

Ad.7) 

 

BDO har i mail skrevet til os, at de ikke længere er i stand til at afgive en revisorpåtegning på foreningens 

regnskab til den nuværende pris, grundet de stigende krav. 

BDO har derfor opstillet tre forslag til hvordan vi kan løse det i fremtiden.  

 

1. Valg af egen revisor 

 

 Det er muligt at der på generalforsamlingen vælges egen revisor. Altså en revisor der ikke er 

 godkendt revisor som BDO/Peter. 

 Den interne revisor underskriver regnskabet. 

 Dette kræver ikke en vedtægtsændring. 

 

2. Fravalg af revision 

 

 Ved en vedtægtsændring kan revisionen i foreningen fravælges. Dette medfører at der ikke 

 længere er krav om revision – hverken egen revisor eller BDO. 

 BDO vil kunne erklæring herpå uden høj grad af sikkerhed. 

 



3. Valg af udvidet gennemgang 

 

 På den ordinære generalforsamling kan vedtages, at regnskabet fremadrettet skal revideres 

 efter Erhvervsstyrelsen særlige erklæring til små- og mellemstore virksomheder. 

 Erklæringen hedder udvidet gennemgang. 

 BDO vil kunne udføre dette. 

Set i lyset af, at vi årligt har en udgift til revisionen på 3125,- kr., som vi har fået stillet i udsigt, vil stige 

til nok ca. det dobbelte og set ud fra det netop gennemgået regnskab, vil revisionsudgiften fremadrettet 

svare til en ca. 1/10 del af dette års resultat.  

Det synes vi i bestyrelsen at det er en forholdsvis stor udgift for en forholdsvis lille forening som vores, 

hvor hovedindtægten hovedsaligt er indbetalte kontingenter og som udgør omkring 58.000 kr. 

Derfor vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at vi selv udpeger en intern revisor samt en 

revisorsuppleant her i Støtteforeningen for et år ad gangen jf. vedtægterne § 9.1. 

Bestyrelsen foreslår Kjeld Nielsen som revisor. Valgt. 

Bestyrelsen foreslår Hanna Pedersen revisorsuppleant. Valgt. 

Ad 8.) 

Fondsformanden orienterede omkring projekter vedr. garagens udvidelse, ansøgning til Signalstationen, 

træfældning mod naboerne, brug af Hirtshals Fyr ved andre aktiviteter. 

Flemming Mortensen orienterede om den komne weekends arrangement med militærkøretøjer på Fyret. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:  

 

 

 

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 - Revisor 

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 - Revisorsuppleant 

Hanna Pedersen 

Nejstbrinken 21 

9850 Hirtshals 

Mob: 51 28 25 51 

E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

 

Referent 

 

Peter Jensen 
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