Milliongave til Hirtshals Fyr
Donation fra Sigurd og Margit Espersens Familiefond er startskuddet til et større
bygningsprojekt på Hirtshals Fyr
- Jeg er overbevist om, at det der foregår omkring Hirtshals Fyr, er noget, som både min far og min mor ville sætte
pris på. Samtidig er fyret jo en bygning, vi alle i Hirtshals kan glæde os over. Det er et fantastisk syn, der møder en,
når man retter blikket mod Fyret, og jeg er overbevist om, at det også er et syn som vil glæde og begejstre
fremtidens befolkning i Hirtshals og byens gæster.
Således begrunder direktør Iver
Espersen fra Skagerak Group og
formand for familiefonden sit ønske
om at der doneres 1 mill. kr. fra
Sigurd og Margit Espersens
Familiefond til Hirtshals Fyr. Iver
Espersens ønske blev bakket op i
familiefondens bestyrelse og Hirtshals
Fyr har fået meddelelse om den store
donation.
- Det er også vores mening, at
donationen skal betragtes som en
påskønnelse af det store, frivillige
arbejde med vedligeholdelse og
pasning, som rigtig mange lægger ved
Fyret. Det betyder netop, at området
og bygninger virker ekstra smukke og
venlige.

Formanden for Sigurd og Margit Espersens Familiefond, direktør Iver Espersen, til højre,
er overbevist om, at donationen til Hirtshals Fyr er tildelt i forældrenes ånd, og forman=
den for Hirtshals Fyr Fond, Torben Vandsted, er taknemmelig for den fornemme gave.

Hirtshals Fyr har ansøgt familiefonden om penge til et større bygningsprojekt, der skal sikre fyrbygningernes
bevarelse og understrege fyretablissementets æstetiske fremtoning i området.
I betingelser for modtagelse af millionen hedder det således også, at donationen udelukkende skal benyttes til det
bygningsmæssige formål, og at midlerne ikke må indgå i almindelig drift.
- Vi er meget taknemmelige for den fornemme gave, som bliver startskuddet til et projekt, som vi virkelig ser frem til.
Nyt tag på begge bygninger ved Fyret – og allerhelst tag af naturskifer, som har op mod 100 års levetid. Det vil
understrege bygningernes æstetiske værdi, siger formanden for Hirtshals Fyr Fond.
På fyret satser man på at komme i gang i år, så byggeprojektet er gennemført inden sæsonen 2014.
Med donationen til Hirtshals Fyr er Sigurd og Margit Espersens Familiefond endnu engang med til at forskønne det
offentlige rum i Hirtshals. Tidligere har fonden bl.a. skænket Preben Heides skulptur ”Den glade fisk”, som er nabo til
villaen på Kystvejen, hvor Sigurd og Margit Espersen boede det meste af deres liv. Claus Ørentofts fantasifisk, der
kravler op ad trapperne mod Hirtshals Rådhus, er også en gave fra fonden.

