•

Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet tirsdag den 24. juni 2008 efter at der
på et borgermøde torsdag den 12. juni
2008 blev udtrykt stor interesse for at
yde støtte til Hirtshals Fyr.

•

Støtteforeningen er nært tilknyttet
Hirtshals Fyr Fond og er repræsenteret
ved møderne i fondsbestyrelsen
Der er behov for mange hænder, når byens
vartegn - Hirtshals Fyr - skal bevares. Derfor
har Støtteforeningen Hirtshals Fyr forskellige
udvalg:

Vedligeholdet forestår de
praktiske opgaver omkring de
gamle bygninger samt pasningen af de grønne arealer omkring Fyret. Området er ca. 26
tdr. land eller 14,4 hektar.

Billetsælgerne er
gæsternes første møde
med Hirtshals Fyr.
Sommeren igennem møder
man som billetsælger rigtig
mange glade feriegæster
og andre fra lokalsamfundet.

Historieholdet indsamler dokumentation
og formidler historien
om det gamle Fyretablissement.

(anvendes bl.a. til nyhedsbrev)
E-mail adresse: ______________________________

Støtteforeningens opgave er tillige at
etablere alsidig aktivitet omkring fyret
med afsæt i bygningsværkets lokalkulturelle værdi og betydning.

Tlf.nr.: _________________________ Mobil tlf.: __________________________

•

Caféholdet tager
godt i mod fyrets
gæster i
sommercaféen og
sætter kaffe med
hjemmebagt på
bordet.
Der bliver også tid
til at ekspedere ved is- og souvenirdisken.

Postnr.: ________ By: _______________________________________________

For at leve op til formålsparagraffen arbejder støtte-foreningen på – gennem
en stor medlemstilslutning - at udbrede
kendskabet til Hirtshals Fyr.

Adresse: __________________________________________________________

•

Efternavn: _________________________________________________________

Foreningens formål er at støtte projekt
Hirtshals Fyr økonomisk, arbejds- og
driftsmæssigt samt at være idéforum for
fyrets ledelse, herunder bestyrelsen for
Hirtshals Fyr Fond.

Fornavn: __________________________________________________________

•

Kunstudvalget
tilrettelægger
udstillinger i
Assistenthuset –
den tidligere
fyrassistentbolig.
Udvalget har
hentet gode
kunstnere til nogle spændende udstillinger, i de
velegnede stuer.

Jeg ønsker medlemskab i Støtteforeningen Hirtshals Fyr

Støtteforeningen Hirtshals Fyr

Når du melder dig ind i Støtteforeningen Hirtshals Fyr, er du med til at bevare bygningsværkets og områdets værdi som kulturarv.
Du kan også melde dig til at tage et nap med
ved det frivillige bevaringsarbejde.
Ja, der er mange gode grunde til at blive medlem af Støtteforeningen Hirtshals Fyr!

Fyret 2

9850 Hirtshals

Støtteforeningen Hirtshals Fyr

Indmeldelse
Indmeldelse kan ske via Hirtshals Fyrs
hjemmeside
www.hirtshals-fyr.dk
eller ved at afleverer / sende formularen til
Hirtshals Fyr, Fyret 2, 9850 Hirtshals.
Herefter vil du modtage et indbetalingskort fra PBS, som kan betales i
bank eller på posthus.
Betalingen kan så tilmeldes PBS / betalingsservice, som automatisk sørger
for den fremtidige betaling.
Husk
porto

Indbetalingskortet er samtidig dit personlige medlemskort.
Kontingentet er kr. 150,- og dækker
12 måneders medlemskab.

