
Stabil fremgang 

i medlemstallet         
Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013                           

398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis 

ikke det runde tal 400 blev passeret inden generalforsamlingen i foreningen, der blev holdt i 

Kaffestuen på Hirtshals Fyr torsdag den 24. april. 

Nogle medlemmer er faldet fra, men der er kommet nye til, så der netto er tale om en stigning på 

14 medlemmer. 

Traditionen tro blev det en såvel rolig som hyggelig generalforsamling, der havde samlet 25 

medlemmer. 

 

Bestyrelsens beretning blev forelagt af formanden, Ole Wad. 

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

generalforsamling den 19. april 2009, så det er nu den 6. generalforsamling, der afholdes. 

I det forløbne år er der afholdt fire bestyrelsesmøder.  

I dag er der seks udvalg i Støtteforeningen:  

Vedligehold, Kaffestue og Kiosk, Kunstudvalg, Historieudvalg og Stenudvalg – udvalg der påtager 

sig ansvaret for hvert sit arbejdsområde. Samtidig er mange af støtteforeningens medlemmer 

engageret i arbejdet med billetsalg, som hører under Hirtshals Fyr Fond. 

 

Renoveringsarbejde 

I forbindelse med den udvendige renovering af 

Fyrtårnet, har vedligeholdet malet vinduerne 

udvendigt, da man kunne benytte det 

opstillede stillads. 

Trappen blev også malet, mens der var lukket 

på grund af renoveringen i tårnet. 

Tillige er Maskinhuset flot renoveret af 

vedligeholdet. 

Arbejdet med ny tagbelægning på Mesterhus, 

Assistenthus samt mellembygninger blev 

påbegyndt i 2013 og er næsten færdigt. Der 

mangler kun noget malerarbejde, som 

afventer bedre vejr og mere tørre påmalingsflader.  

Mens håndværkerne har arbejdet med det store renoveringsprojekt, har Vedligeholdet benyttet 

deres stilladser til at male og udskifte beslag på vinduerne på 1. sal i Mesterhuset. 

 

Kompas-rosen ved signalkanonen er blevet 

frisket op, lavetten er udskiftet og fremtræder 

nu som da den blev leveret i 1915. Der arbejdes 

forsat med at opnå tilladelse til salutering med 

signalkanonen. 

 

Travlt kaffestuen mm.   

Udvalget for kaffestuen/kiosk har haft travlt med 

at servicere fyrets besøgende og ved de 

forskellige arrangementer så som guitarkoncert, 

kunstudstillinger og guidede stenture, samt med 



at tilrettelægge og forestå salget fra kiosken.  

Der har også i 2013 været åbent telt på Lauras Plads i forbindelse med Fiskefestival. 

Historieudvalget arbejder støt med indsamling af historisk materiale. 

 

Støtteforeningen er kommet på Facebook, og 

denne fyr-gruppe tæller 733 medlemmer. Det 

medfører også, at en del sender billeder og historier 

om Fyret. Historieudvalget sætter pris på, at få det 

materiale, der på denne vis kommer frem fra folks 

gemmer.  

 

 

 

 

 

Kunsten blomstrer 

Det har været et godt år for kunstudvalget.  

Til de forskellige udstillinger er der i 2013 

registreret 4640 besøgende, hertil kommer 

besøgende til keramikudstillingen.   

I 2012 er der ansøgt om midler til et projekt 

”Kunstnermøde i Nordjylland”, det bliver ledet 

af Søren Friis. 

Projektet afsluttes i 2014 med udstillinger i : 

Frederikshavn Kunstmuseum, Dronninglund 

Kunstcenter,  Kunstforening Det Ny Kastet i 

Thisted,  Vrå Højskole og på  Hirtshals Fyr 

Udover den permanente stenudstilling og fem guidede stenture v/Henrik Arildskov bliver 

madpakkerummet benyttet af mange foreninger, børnehaver, skoler og plejehjem. 

Der er i 2013 udgivet tre nyhedsbreve, der har været fem kunstudstillinger i assistenthuset, Pecha 

Kucha (snik snak) i madpakkerummet og to guitarkoncerter i Mesterhuset med ”Coffee Break” 

 

 

Fyret på TV og film 

Samtidig er Hirtshals Fyr blevet benyttet til film og TV-

optagelser, hvilket skaber opmærksomhed omkring 

Fyret. 

En omfattende del af optagelser til TV2’s julekalender 

”Tvillingerne og Julemanden” fandt sted her på Fyret, 

og julekalenderen kørte så hver eneste dag i de første 

24 dage i december. Det gav god omtale/reklame for 

Hirtshals Fyr og det har kunnet mærkes på antallet af 

besøgende i Tårnet.  

 

Fyret er også med i filmen ”Klumpfisken” 

Af andre ting kan nævnes Bunkerlove med udstilling / teater forestilling  / Koncert med Nordisk 

musik. Klassisk koncert og så har DR1 lavet udsendelse om sommervejret fra Hirtshals Fyr. 

 

Ved sidste generalforsamling var der 384 medlemmer i støtteforeningen, i dag er der 398. 



 

Der er for 2014 planlagt seks kunstudstillinger, fire 

guidede stenture og to guitar koncerter. 

Der har allerede været en udstilling ”Kunst på Tværs” 

her i marts. 

 

Alt dette kan ikke lade sig gøre, uden frivillig 

arbejdskraft. De mange frivillige laver et kæmpe 

arbejde!  

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke for den støtte og den store arbejdsindsats, der 

er vist Hirtshals Fyr.                                                                                              

 

Regnskab og valg 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

Kassereren Karen-Bente Søgaard fremlagde det reviderede regnskab, der viser et overskud på 

60.920 kr., der overføres til regnskabet for 2014. 

Regnskabet blev godkend. Budgettet for 2014, ligger på linje med 2013, og munder ud i et 

overskud på tæt ved 60.000 kr. Det blev godkendt, og uændret kontingent, 150 kr. årligt, blev 

besluttet. 

 

 To bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og revisor var på valg. Alle blev genvalgt 

Bestyrelsen består nu af: Ole Wad, formand, Mogens Mortensen, næstformand, Karen-Bente 

Søgaard, kasserer, Peter Jensen, sekretær, og Ingrid Hansen. Lillian Jensen er 1. suppleant og Kaj 

Ø- Pedersen 2. suppleant. 

BDO blev genvalgt som revisor. 



Resultatopgørelse Balance
budget realiseret budget realiseret

Kontingenter 55.000        55.950,00 Aktiver
Kunstudstillinger  + lejeindt. Kunst 50.000        12.075,36 Spar Nord 122.836      538.871,69         
Arrangementer 5.000          1.078,00 M/R Hirtshals Fyr Fond 5.887 -                      

Overført til Fonden 0 -                      

Årets resultat 90.000
Indtægter 110.000  69.103,36 Omsætningsaktiver

Aktiver i alt 218.723 538.871,69    

Kontorartikler -2000 -645,86 Passiver
Porto og gebyrer -3000 -1.204,50
NETS - kontingentopkrævning -4000 -3.415,04 Egenkapital
Generalforsamling -1000 -496,05
Annoncering mm. -3000 -1.300,00 Egenkapital 1. januar 113.550      113.550,00         
Diverse møder & udflugt -4000 -1.192,36 Overført af årets resultat 90.000        60.920,39           
Småanskaffelser -3000 -500,00
Blomster - repræ. -500 0,00 Egenkapital 203.550      174.470,39         
Udgifter -20500 -8.753,81

M/R Projekt 
 "Kunstnermøde i Vendsyssel" -              344.068,51         

Driftsresultat 89.500        60.349,55 Skyldig moms 2012 15.173        15.173,00           
Skyldig moms 2013 5.159,67             

Finansielle indtægter 500 570,84

Årets resultat 90.000    60.920,39 Passiver 218.723  538.871,57    

Regnskab Støtteforeningen Hirtshals Fyr 2013

26-04-2014



Resultatopgørelse Balance
budget realiseret budget realiseret

Kontingenter 55.000       Aktiver
Kunstudstillinger  + lejeindt. Kunst 20.000       
Arrangementer 1.000         Spar Nord, konto primo 538.872

Afreg. M/R projekt "Kunstnermøde" -344.069
Årets resultat 57.500

Indtægter 76.000       Omsætningsaktiver 252.303

Aktiver i alt 252.303

Kontorartikler -2000 Passiver
Porto og gebyrer -2000
NETS - kontingentopkrævning -4000 Egenkapital 231.970                  
Generalforsamling -1000 Moms - skyldig 20.333                    
Annoncering mm. -3000
Diverse møder, kørsel mm -4000 Passiver i alt 252.303                  
Vedligehold, historie,sten mm -3000
Blomster - repræ. -500
Udgifter -19500 Egenkapital kan opgøres 

således:

Egenkapital  1.1.2014 174.470                  
Driftsresultat 56.500       Årets resultat 57.500                    

Finansielle indtægter 1000 Egenkapital 231.970                  

Årets resultat 57.500   Egenkapital 31.12.14 231.970            

Budget for Støtteforeningen Hirtshals Fyr 2014 

26-04-2014




