Støtteforeningen
fik ny formand
Jens Schlie afløser Leif Andersen på formandsposten - Stor indsats bidrager
godt til driften på Hirtshals Fyr
Oven på et år, hvor indsatsen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr har bidraget
fornemt til driften på fyret har foreningens første formand, Leif Andersen,
valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Som ny formand har
støtteforeningens bestyrelse udpeget Jens Schlie.
30 medlemmer deltog i generalforsamlingen i Støtteforeningen Hirtshals Fyr.
I bestyrelsens beretning – som kan læses i sin fulde længde andet sted på
Jens Schlie –
hjemmesiden – blev der rettet en stor tak til de mange frivillige medlemmer,
ny formand
der har taget en tørn ved billetsalg, café-pasning, vedligeholdelse af området
og meget mere.
- Vi har nået de fleste af de mål, vi satte os for 2009,
men der er selvfølgelig altid noget, som ikke lykkes
helt, sagde Leif Andersen i beretningen.
- Vinteren er blandt andet benyttet til at ruste os til
sæsonen. Fødevarestyrelsen har godkendt caféen, og
der er afviklet hygiejnekursus for de medlemmer, der
passer caféen.
Nu kan vi se frem til en god sæson med fokus på
Hirtshals Fyr og området.
Støtteforeningens kasserer, Henny Nielsen, fremlagde
et regnskab, der dokumenterer resultatet af den
Den afgående formand Leif Andersen aflægger
bestyrelsens beretning.
solide indsats. Regnskabet for støtteforeningens drift
viser et overskud på 9903 kr. Hertil kommer så, at
indsatsen fra støtteforeningens medlemmer - ved
billetsalg og café-pasning - medvirker til en indtægt på
Fyret på 496.900 kr. Hele regnskabet kan læses andet
steds på hjemmesiden.
Formanden Leif Andersen og bestyrelsesmedlem Viktor
Gad Rasmussen ønskede begge at trække sig. I stedet
valgtes Jens Schlie og Peter Jensen.
Ved et efterfølgende konstituerende møde blev bestyrelsesposterne fordelt således:
Jens Schlie, formand, Ole Wad, næstformand, Henny
God tilslutning til generalforsamling. 30 medlemNielsen, kasserer, Peter Jensen, sekretær og Ingrid
mer var mødt op.
Hansen bestyrelsesmedlem.

