
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 48 – 11. ÅRGANG – NOV. 2022. 

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

 

 

Fyrets åbningstider. 

Hver dag Kl. 10:00 til Solnedgang 

Entrépriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr. 

Gratis entré for Støtteforeningens  

medlemmer. 

Stenture 2023 

Kom og oplev geologien på Hirtshals 

Klint nedenfor Hirtshals Fyr. 

Uge 26 Søn. 02. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 28 Søn. 16. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 30 Søn. 30. jul. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Uge 32 Søn. 13. aug. 2023 

kl. 11.-14. 

 

Turledere Lars Danielsen og  

Hugo Richner,  

Vendsyssel Stenklub. 

Mødested: Madpakkerummet, 

Hirtshals Fyr. 

Gratis deltagelse. 

Kaffestuen byder 

velkommen i den 

julepyntede Kaffestue de 

fire adventssøndage. 

Efter at have måtte holde 

lukket i julen 2021 pga. 

Covid-19 restriktionerne, 

vender de frivillige stærkt 

tilbage til at fejre julen 2022. 

Der vil, som det fremgår af 

plakaten til venstre, være 

åbent i 4 timer, alle de fire 

adventssøndage. 

Så er de nye Klarborg Fyrtårn og julekugler med foto taget af 

Arturs Pirazkov, ankommet til Kaffestuen på Hirtshals Fyr. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Signalstation - Status 

Efter flere års på søgen efter oplysninger, tegninger og billeder, er vi nu nået så langt, at vi nu har sendt en 

skrivelse til Hjørring Kommune hvor vi gerne vil hører dem om, om det vil være os behjælpelig med at sende 

ansøgningen frem til rette myndighed.  

Arkitekt Søren Friis, Kunstudvalget, har været behjælpelig med at få lavet en skitse ud fra de meget 

sparsomme detaljer vi har kunne finde. Nu venter vi bare på et svar på om vi overhovedet må genrejse 

Signalhuset med den tilhørende signalmast. 

Nu må vi vente og se om vi får en forhåbentlig positiv tilbagemelding. 

 

Foto fra før 1914, da Maskinhuset ikke er opført endnu. 

Foto fra før 1940. 

En lille detalje fra et 

andet vinkelfyr opført i 

brædder med profiler. 

Foto Esben Risager 

Hansen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Bestyrelsen for  
  Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

   Formand - Sekretær 

   Peter Jensen 

   Violvej 4, Åbyen 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 40 14 71 38  

   E-mail: violvej4@gmail.com 

   Næstformand 

   Flemming Mortensen 

   Skagensvej 165 

   9800 Hjørring  

   Mob.: 28 29 67 07 

   E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

   Kasserer 

   Karen-Bente Søgård 

   Fyrbakken 11 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 23 41 64 40 

   E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 
 
 
 
   Bestyrelsesmedlem - revisor 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 

   Tlf.: 40 59 17 52 

   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

   Bestyrelsesuppleant - revisorsuppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

Alle Støttemedlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle vores Støttemedlemmer, der med deres støtte og 

frivillighed, alle har været til at holde liv i vores kulturperle. Uden jeres støtte og frivillighed, vil det ikke være muligt 

at holde stedet i live og derved være med til at bevarer ”vores alle sammens fyr”. 

Fyret har klaret sig godt i denne sæson, rigtigt godt. Aldrig har så mange betalende gæster været oppe i tårnet, så 

der er blevet slidt godt på de 144 trin. Og ikke mindst har omsætningen i Kaffestuen i 2022 sat nye rekorder. Så 

der er blevet løbet stærkt i den forgangne sæson. 

Jeg vil hermed gerne på vegne af Støtteforeningsbestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende 

nytår og håber at vi alle ses i løbet af 2023 på fyret.  

Pbv.  
Peter Jensen,  
Formand  
Støtteforeningen Hirtshals Fyr. 

 

 

mailto:nejst@privat.dk


 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hirtshals-fyrtaarn.dk/images/Dokumenter/Privatlivspolitik_hirtshals-fyr.pdf 

 

Revideret juli 2022 

Privatlivspolitik 

I forbindelse med din henvendelse til Hirtshals Fyr, behandler vi en række oplysninger om dig. 
 
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, 
hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan 
læse nærmere om behandlingen af dine data. 
 
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger i forbindelse med dit 
medlemskab af Støtteforeningen og modtager af nyheder. Vi videresælger aldrig dine 
oplysninger til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne 
privatlivspolitik. 
 

Hirtshals Fyr, er dataansvarlig. 

Hirtshals Fyr, Hirtshals er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget fra dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med 

lovgivningen. Hirtshals Fyr kan kontaktes her: 

Hirtshals Fyr 

Fyret 2, 9850 Hirtshals 

Telefon:+45 61 28 18 62 

Mail: fyret@hirtshals-fyr.dk 

 

 

 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr og GDPR regler… 

Hvad er GDPR regler? 

GDPR står for “General Data Protection Regulation” og kaldes i almindelig tale for 
persondataforordningen. 
 
Når du melder dig ind i Støtteforeningen Hirtshals Fyr, indsamler vi oplysninger til brug 

for dit medlemskab, kontingentbetaling, udsendelse af Nyhedsbreve samt anden 

relevant information i forbindelse med dit medlemskab. 

I forbindelse med opdatering af Fyrets hjemmeside, er Fyrets privatlivspolitik blevet 

revideret og synliggjort på hjemmesiden og gengivet herunder. 

Hvis du kan godkende vores behandling af dine oplysninger, i henhold til Fyrets 

privatlivspolitik, skal du ikke foretage dig noget. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

Den 11. november 2022 

Peter Jensen 

Formand 

https://hirtshals-fyrtaarn.dk/images/Dokumenter/Privatlivspolitik_hirtshals-fyr.pdf
mailto:fyret@hirtshals-fyr.dk


 
 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger. 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er for et medlemskab i Støtteforeningen 
Hirtshals Fyr. 

Dine oplysninger behandles således kunne, for at håndtere dine oplysninger som medlem i 
Støtteforeningen Hirtshals Fyr hvilket omfatter: 
 

• Udsendelse af nyhedsbreve 

• Udsendelse af faktura/indbetalingskort 

• Afholdelse af sociale arrangementer 

• Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og linende.  

• Hvis du som frivillig indtræder i Støtteforeningens bestyrelse, i Fondens bestyrelse i en af  

arbejdsgrupperne eller i et udvalg, kan dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og 

billede blive delt på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i personalelokaler og andre 

steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan medlemmer kan kontakte dig. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler personoplysninger på: 

• Medlemmer af Støtteforeningen og modtager af nyheder. 

• Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af 

   registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, 

   telefonnummer, e-mailadresse 

• Gavegivere 

 

Deling af dine persondata 

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere: 

• Betalingsservice/Nets med henblik på betalingsformidling 

• Andre frivillige i støtteforeningen 

• Økonomisystem 

• Offentlige myndigheder 

• Bank 

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Personoplysningerne behandlet af Hirtshals Fyr Hirtshals indhentes alene hos dig. 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse, af 

praktiske og administrative hensyn. 

Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi 

dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. 

 

 

 

 



 
 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling 

af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere 

oplysninger. 

 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer. 

 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret 

til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra 

opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende 

eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt 

og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en 

anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 

som du finder på https://datatilsynet.dk 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://datatilsynet.dk 

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine 

persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. 

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside 

 

https://datatilsynet.dk/
https://datatilsynet.dk/

