
 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 40 – 10. ÅRGANG – JULI 2021 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 
informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-
regi omkring Hirtshals Fyr. 

 

Fyrets åbningstider 

Kl. 10:00 til Solnedgang 

Entrépriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr. 

Kaffestuens åbningstider 2021 

Sommer 19. juni - 29. august 

kl. 10.-17 

Efterår 16. oktober - 24. oktober 

kl. 13.-17. 

Adventssøndage 28. nov. 5. dec. 

12. dec. og 19. dec. kl.13.-17. 

Sprint ved Hirtshals Fyr 
Skaw-dysten arrangeres i et samarbejde 
mellem Skagen OK & Motion, OK 
Vendelboerne og Skive AMOK. 

af NordsøPosten 24. juli 2021 - Opdateret d. 25. juli 2021 
 

Skaw-dysten er kort fortalt et fire dages arrangement, hvor 
deltagerne i samspil med orienteringsløb kan få en 
ferieoplevelse på toppen af Danmark. 
Lørdag blev dysten afsluttet med sprint i området ved Fyrklit og 
Hirtshals Fyr. Fyrets frivillige havde i den anledning sat 
pølseboden op, så løberne kunne få sig en forfriskning efter 
udfordringerne. 

 

 

 

 

Se referatet fra Generalforsamlingen 

længere inde i Nyhedsbrevet. 

 

 

https://nordsoeposten.dk/forfatter/flaskeposten/
https://nordsoeposten.dk/orienteringsloeb-med-sprint-ved-hirtshals-fyr/


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vedligeholdet 

Man skulle ellers nok tro, at de store metalriste over 

lyskasserne omkring Fyrmester boligen, gennem tiden var 

blevet så rigeligt blæst med sand. Ikke desto mindre har 

folkene bag Duusgaard Coating både sandblæst og malet 

de tunge riste, som Fyrets Vedligehold kunne lægge 

tilbage på deres vanlige plads. Vi på Fyret takker for det 

flotte stykke arbejde. 



 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 
 

Tirsdag 29. 06. 2021 kl. 19.00.  
 

Hirtshals Fyr 
 
 

Dagsorden 
    

     0.     Velkomst v/ formanden. 

  

     1.     Valg af dirigent. 

 

     2.     Bestyrelsens beretning. 

 

     3.     Forelæggelse af revideret regnskab 

             til godkendelse. 

 

     4.     Behandling af indkomne forslag. 

 

     5.     Forelæggelse af forslag til budget, 

             herunder fastsættelse af kontingent. 

 

 

6.     Valg af 3 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

  

         Medlemmer på valg er: 

         Lilian Jensen  

         Kjeld Nielsen  

 
          Karen-Bente Søgaard  

 

          Suppleant på valg er: 

          Hanna Pedersen  

 

7.      Valg af revisor evt. suppleant for samme. 

 

8.      Eventuelt. 

 

 

  
 

  



 

 

 

 

Ad. 0)  

 

Formand Peter Jensen bød velkommen, og berettede at grundet Covid-19, var generalforsamlingen 

2021 flyttet herud i Madpakkerummet. 

 

Ad. 1) 

 

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

 

Ad. 2) 

 

Bestyrelsens beretning. 

 

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

19. april 2009, så det er nu den 13. generalforsamling der afholdes her i dag.  

 

Ser vi kort tilbage på de år, der er gået, så må man sige, at vi i Støtteforeningen nu i 13 år, har været 

med til at sætte vores præg på livet omkring ”Vores alle sammens Fyr”. 

 

Året 2020 blev et år alle vil huske, ikke bare i Hirtshals Fyr regi, men over hele verden. 

 

Jeg stod her i Madpakkerummet til sidste års udskudte generalforsamling den 30. juni og sagde 

disse ord: 

Der er ingen tvivl om at Covid-19 vil sætte sit store præg på året 2020 på Hirtshals Fyr. 

 

Det kan jo allerede ses som følge af en nedlukning den 11. marts af samfundet og som følge deraf 

også adgangen til Fyretablissementet.  

 

Siden den 13. juni har der været lukket lidt op igen, ved genåbning af Tårnet og Maskinstuen med 

tilhørende toilet. 

 

Kaffestuen og billetsalget er sat på standby frem til udgangen af august. Påskeudstillingen og 

sommerudstillingen er udsat/aflyst. 

 

Men jeg håber at alle frivillige hjælpere stadig kan finde gejsten frem, når vi forhåbentligt vender 

tilbage i 2021 for fuld blink. 

Nu står vi inde midt i 2021, og vi har allerede desværre måtte aflyse påskeudstillingen her i år. 

Kunstudvalget har dog i forbindelse med Naturmødet haft åbnet en særudstilling ”Ocean by the 

Sea”. Fyrfonden har haft det hele lukket ned her indtil den 26. maj hvor der blev åbnet op for 

Tårnet, Madpakkerummet og udstillingen i Maskinhuset. Kaffestuen fulgte efter her den 19. juni. 

Restriktioner med afstand og antal gæster pr. m2, forsamlings-forbud mm, gjorde at vi valgte at 

aflyse vores udstillinger hen over 2020 og desværre som en konsekvens heraf, også en nedlukning 

af Kaffestuen og aflysning af de andre planlagte arrangementer herunder vores Stenture i 

samarbejde med Vendsyssels Stenklub. 

Selvom Fyret hen over 2020, har været lukket meget ned, ja så har der hen over sommeren været 

mange besøgende i og omkring Fyret, i de perioder hvor det har været muligt at komme i Tårnet, 

Madpakkerummet og Maskinhuset, selv med de restriktioner som vi er blev underkastet, med bl.a. 5 

personer ad gangen i Tårnet. 

  



 

 

 

 

Jeg tog kontakt med de andre Vestkystfyr, for at hører om hvordan de navigerede rundt mellem de 

enkelte retningslinjer fra de enkelte styrelser, alt efter om man kun var et fyrtårn, var et museum, 

havde en café eller en butik osv. Konklusionen blev, at hensynet til alle de frivilliges sikkerhed kom 

først, og at vi slet ikke åbnede Kaffestuen, ikke holdt udstillinger osv.…. ja og resten kender vi 

jo…. 

Selve Fyrtårnet var heldigvis været åbent hen over sommeren og i 2020 har været en enorm søgning 

til hele området. Det har givet Fonden billetindtægter på i alt kr. 425.340 som svarer til at der har 

været 25.020 oppe i fyret fordelt på 8 måneder, hvor der i 2019 var 28.677 fordelt på alle 12 

måneder. 

Så der har virkelig været run på i de 8 måneder tårnet, var åbent, og det har fortrinsvis været danske 

turister. 

Vores bestyrelsesmøder i 2020 har været begrænset til et i foråret og et i efteråret, samt den udsatte 

generalforsamling, der kunne afholdes mellem nedlukningerne tirsdag 30. juni herude i 

Madpakkerummet. 

Der var bred enighed om at vi skulle opfordre Fonden til at afholde ”afslutningsfesten” for de 

frivillige hjælpere, selv om der ikke var noget at afslutte som sådant. Arrangementet blev afholdt 

her i Madpakkerummet sidst i August og tilbagemeldingerne viste at det var den helt rigtige 

beslutning, for sammenholdets skyld. 

Nyhedsbreve er der blevet udsendt 5 af i 2020. Godt nok mest med info om aflysninger og 

udsættelser. 

Pt. er vi 400 medlemmer. 

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 kommer fra 

vores trofaste støttemedlemmers kontingent. 

Støtteforeningen har i lighed med 2019 igen i 2020, modtaget en anonym donation på 5000,-. 

Lidt penge har vi dog brugt. Støtteforeningen har bidraget økonomisk til understellet på et par nye 

hvide bænke, som står ovre i fyrgården samt en Ipad, som fungerer som skærm til vejrstationen, 

som kan ses udefra, ovre i vagtstuens vindue. Endvidere kan observationerne ses på Fyrets 

hjemmeside. Derudover er der indkøbt belysningsspots til vores Fyrkasketudstillingen, over i 

Maskinhuset. 

Desuden har vi monteret en tæller på trappen, så vi har mulighed for at aflæse det faktiske antal 

besøgende i Tårnet.  

Ved årskiftet 2019/20 tog vi afsked med Torben Vandsted i egenskab af Fondsformand, da han 

måtte vige fra posten og lade yngre kræfter komme til, grundet fondsfundatsens bestemmelse om 

aldersgrænser.  

 Der har dog været liv i området omkring Fyret under nedlukningen…. Området har jo ikke mærket 

at der har været Corona – tværtimod!!  

Vedligeholdet gik i gang i foråret 2020 med at nedrive det gamle nedslidte toilet i Assistenthuset, 

som havde udtjent sin tid. I stedet står der nu et nyt flot toilet, med adgang fra gården, som et 

supplement til det vi har ovre i Maskinhuset, til brug for vores mange gæster. 

  



 

 

 

 

Vedligeholdet har hele 2020 været i sving med diverse maskiner for at holde naturen lidt i skak… 

Der er blevet sat et par ekstra P- anvisningsskilte på P-pladsen, ryddet lidt hybenbuske væk til lidt 

ekstra autocamper P-pladser, samt selvfølgelig er de 3,5 km løbegange ude i bunkersområdet blevet 

friseret. 

Til programserien på TV2Nord "Er der nogen?", forsøgte de to værter Nicolai Sund og Mikkel 

Egelund at finde ud af, om Ånden på fyret i form af den gruelige Peter stadig spøgte på fyret. 

Optagelserne fandt sted lørdag den 18 jan., mens mørke, kulden og uhyggen sænkede sig over 

Fyret.  

Ude af huset har vi dog også været. 

33 frivillige støttemedlemmer var den 29. jan. 2020 inviteret til formiddagskaffe hos Vendsyssel 

Historiske Museum, VHM. Formålet med mødet var ganske enkelt at udbrede de frivilliges 

kendskab til hvad der sker bag kulisserne på VHM, og se lidt af hvad der gemmes på et museum. 

Tidlig torsdag den 14. feb. 2020. rejste Poul Moltsen og undertegnet mod Søfartsstyrelsens 

Driftcenter Korsør, for at besøge Driftcenterchef Jørgen Royal.  

Dette var kulminationen på et forløb, der startede for over 3 år siden, da jeg som formand for 

Støtteforeningen, første gang rettede henvendelse til Driftcenter Korsør i forbindelse med vores 

Fyrmesterkasket projekt. 

Ved gennemgang af det, der evt. kunne have vores interesse, fandt vi frem til en trykflaske, som vi 

senere kunne se på en arkivtegning fra april 1914, stammede fra en Pintsch lampe. Vi stod og talte 

om nogle andre beholdere som ingen af os viste hvad var til, men det viste sig senere at være selve 

brændstofbeholdere til selv samme lampe. 

Vi har efter hjemkomsten været i dialog med Driftcenter Korsør igen, og de vil kigge efter en 

brænder og en pumpe blandt alle deres arkivalier. Så mon ikke der snart kommer en forsendelse 

nordpå, hvorefter at vi kan få lavet en opstilling der viser, hvordan der blevet lavet lys i fyrets top, 

før elektriciteten blev indført i 1939. 

Lørdag d. 18. apr. 2020 skulle der have været fint militært besøg på Hirtshals Fyr. Den 

landsdækkende forening "Militærkøretøjs-Klubben" skulle i denne weekend have haft afholdt deres 

årlige generalforsamling og denne gang skulle det have foregået i Nordjylland. Et større setup var 

planlagt, men det gik jo desværre også i vasken pga. af Covid-19. 

Naturmødet 2020 blev også en noget anden oplevelse end vi havde forestillet sig. Hjørring 

Kommune gik i 2020 i luften med et online Naturmøde, med udgangspunkt her fra 

Madpakkerummet, som var omdannet til et feltkøkken med åben ild. Her var der bl.a. besøg af 

kokken Anne Hjernøe, Anders Lund Madsen, Bonderøven Frank Erichsen, Sebastian Klein og Niels 

Hausgaard. En weekend hvor Hirtshals Fyr igen kom på landkortet. 

Den 1. okt. var Fyret badet i rødt lys. I alt 150 locations rundt om i landet blev indhyllet i de røde 

lys. Formålet var fra eventsbranchens side, at råbe politikkerne på Christiansborg op, som følge af 

nedlukningen af samfundet og dermed også eventbranchen, fra marts måned 2020. 

Der er mange holdninger til sådan en event, men jeg må tilstå at det var meget spændende at se 

holdet bag det store opstillingsarbejde og se hvordan belysning af store markante bygninger kan 

tage sig ud. 

Med et tilbageblik på 2020, så er vi i bestyrelsen fortrøstningsfuld for hvordan 2021 kommer til at 

gå. Det viser den store opbakning der var til opstartsmødet her i Madpakkehuset den 31. maj. 

  



 

 

 

 

Det var dejligt at se, at alle de faste trofaste hjælpere stod klar i kulissen til en ny sæson. Og her vil 

jeg gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige medlemmer, der alle ulønnet tager en 

tørn med det praktiske omkring driften af Hirtshals Fyr. Både dem der tager en enkelt vagt om ugen 

hen over sommersæsonen, men også dem af jer, der er her hver eneste dag henover hele året, for at 

forestå den daglige drift. Uden denne frivillighed var det ikke muligt at drive dette sted her, på den 

måde som vi gør det. 

Jeg vil her på falderebet bede 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. 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. 

Jeg er også blevet opfordret af Fondsbestyrelsen, til at komme med et oplæg til hvordan vi kan 

udnytte den tomgangstid, der er imellem kunstudstillingerne i Assistenthuset og udfylde dem med 

information og formidling af ”Vores alle sammens Fyr”. 

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

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 

40.149,- kr. Heraf er der blevet overført 5.963,- kr. til Fonden til dækning af diverse indkøb. Resten 

34.186,- kr. overføres til regnskabet for næste år 2021. 

 

Salg af entrebilletter blev i 2020 til 424.872,- kr. samt indtægt i Kaffestuen blev til 23.736,- kr. 

ekskl. moms. Dette beløb er udelukkende salg af fyrtårne til Boghandleren mf. 

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 4) 

 

Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag. Dog er der indkommet en henvendelse fra en nabo 

vedr. brug af sprøjtemidler på Fyrets matrikler vedr. bekæmpelse af japansk pileurt. Denne 

henvendelse er videresendt til behandling i Fyrfonden 

 

Ad. 5) 

 

Forslaget til et nyt budget for 2021 blev gennemgået.  Budgettet tager sit udgangspunkt i resultatet 

for 2020 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) 

 

  De tre best. medlemmer der blev valgt er: 

 

      Lilian Jensen  

      Kjeld Nielsen  

 
      Karen-Bente Søgaard  

 

      Suppleant der blev valgt er: 

      Hanna Pedersen  

 

Ad 7). 

 

BDO blev genvalgt som revisor. 

 

Ad 8). 

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:  

 

Formand – Sekretær   Bestyrelsesmedlem 

Peter Jensen    Kjeld Nielsen 

Violvej 4, Åbyen   Nejstlunden 16 

9850 Hirtshals    9850 Hirtshals 

Mob.: 40 14 71 38    Mob.: 25 27 06 49 

E-mail: violvej4@gmail.com  E-mail: nejst@privat.dk 

 

Næstformand    Bestyrelsesmedlem 

Flemming Mortensen   Lillian Jensen 

Skagensvej 165   Toftagervej 14 

9800 Hjørring     9850 Hirtshals 

Mob.: 28 29 67 07   Tlf.: 40 59 17 52 

E-mail: hammer@dj-hammer.dk  E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

 

Kasserer    Suppleant 

Karen-Bente Søgård   Hanna Pedersen 

Fyrbakken 11    Nejstbrinken 21 

9850 Hirtshals    9850 Hirtshals 

Mob.: 23 41 64 40   Mob: 51 28 25 51 

E-mail: kbsoegaard@hotmail.com  E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

 

Referent 

 

Peter Jensen 

  

mailto:nejst@privat.dk


 

 

 

 

  

 Regnskab 2020 

 
 



 
 Budget 2021 

 

 


