Generalforsamling i Støtteforeningen Hirtshals Fyr
den 19. maj 2009
Søtteforeningen Hirtshals Fyr har holdt sin første årlige generalforsamling. Den fandt sted i lokalerne i Fyrmesterhuset,
og der var god tilslutning.
Bestyrelsens beretning:
For knapt et år siden blev der – på initiativ af Hirtshals Fyr Fond – indkaldt til møde med det formål at få etableret en
støtteforening.
Det stod hurtigt klart, at der her var noget, som havde lokal interesse. Det vidnede fremmødet om.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle forsøge at få noget sat i gang på Fyret.
Lige pludselig ar vi en bestyrelse, som fik lavet nogle vedtægter og fik foreningen stiftet.
Men ingen forening uden medlemmer. Medlemshvervning blev vores første udfordring, og endnu engang viste den
lokale opbakning sig. Medlemmerne strømmede til.
Fyret blev åbnet for adgang. Fonden skulle bruge billetsælgere, og det blev ikke noget problem. Igen kom den lokale
opbakning til udtryk.
Fonden havde besluttet, at holde lukket om mandagen. Støtteforeningen spurgte så om, den måtte klare billetsalget
denne dag og hente indtægten herfra. Bestyrelsen valgte selv at klare salgsopgaven.
Den første sæson med adgang til Hirtshals Fyr blev en stor succes. Der kom en masse besøgende, og opbakningen fra
frivillige, kan man kun være stolt af. En stor tak til de frivillige!
Støtteforeningen hold i efteråret et initiativ- og arbejdsmøde. Her blev der opfordret til, at meldte sig et arbejdsområde,
hvor man gerne ville gøre en indsats for Hirtshals Fyr.
Flere grupper blev nedsat, og vi har benyttet os af denne frivillighed, men der er stadig områder, hvor vi mangler at
organisere gruppernes arbejde. Så, til dem, der f.eks. meldte sig til café/kiosk: I er ikke glemt. Vi har tiltag i gang, som
kræver jeres arbejdskraft.
I december holdt vi den første udstilling på Hirtshals Fyr. Vi fik assistentboligen renoveret, og monteret den nødvendige
belysning og ophængningsskinner. Så havde vi ideelle udstillingslokaler, som blev rost af de udstillende kunstnere og
ikke mindst af de mange besøgende. Samtidig åbnede vi café i fyrmesterhuset, hvor der blev serveret gløg, kakao og
æbleskiver.
Vi synes selv, at vi havde en god oplevelse her, og det tror vi også, at vore gæster havde. Samtidig fik jo gjort endnu
mere opmærksom på Hirtshals Fyr, og fyret fik en masse omtale i pressen. Det er vores håb, at udstillingen må blive en
tilbagevendende begivenhed på Fyret.
I påsken afholdt vi igen en udstilling med en lidt anden form for kunst, men atter godt besøgt. Vores udbytte var ikke så
godt.
Men den store interesse for Hirtshals Fyr og det skønne område, de mange frivillige hjælperes indsats og de mange
besøgendes interesse forpligter.
Vi må lægge os endnu mere i selen for at fastholde denne interesse for Fyret og området. Vi skal have i mente, at vi
Fyret sidste år var omgæret af nyhedens interesse og at der blev åbnet for adgang til tårnet. Nu er opgaven at fastholde
og udbygge interessen. Støtteforeningen skal i gang med nogle tiltag, som kan afstholde den store opbakning.
Vi skal gerne have myndighedernes tilladelse til, at der holdes åben café i ferieperioden, og så skal vi have åbnet en lille
kiosk.
Vi vil prøve at holde Sct. Hanaften på Fyret, sangaftener, nogle aftener med ”Åbent Fyr”, tegnestue for børn – ja, ideer
er der nok af.
Lad mig slutte med endnu en gang at sige tusind tak for den frivillige indsats, der bliver lagt for dagen. Tak til den øvrige bestyrelse. Vi var jo en tilfældig sammensat bestyrelse, hvor nogle aldrig tidligere havde snakket med hinanden, men
jeg synes, at vi har gjort nogle tiltag, der har gavnet Hirtshals Fyr – Tak for indsatsen.
Leif Andersen
Formand
Efter at formanden havde aflagt bestyrelsens beretning, aflagde kasserer Henny Nielsen regnskab, der sammen med
budget for 2009 også kan læses her på Støtteforeningens hjemmeside.
Valgene førte til en bestyrelse, der ser således ud:
Leif Andersen, formand
Ole Wad, næstformand
Henny Nielsen, kasserer
Viktor Gad Rasmussen, sekretær
Ingrid Hansen
Suppleant: Villy Rsmussen
Peter Christensen blev genvalgt som revisor.

