Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
Den 4. december 2011

Afbud fra Finn.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Arrangementer i fyret:
Evaluering af KulturnatDjursland, fyrvagtfest og foredrag i fyrtårnet.
Planlægning af kommende arrangementer: Generalforsamling 2012,
evt. foredrag i marts og markering af sæsonstart St. bededag.
Praktisk arbejde i forbindelse med dagens glöggarrangement.
4. Opfølgning fra sidste møde: Har vi fået oplæg fra Naturhistorisk Museum
om ”mere liv i marsvinerummet”? Hvordan går det med miniaturefyrtårn
og kopi af tegning af fyrtårnet? Ved vi, om Farvandsdirektoratet kan
og vil levere tegning af, hvordan lod og urværk har fungeret? Har der
været forhandling med Distination Djursland om omdeling af brochurer?
5. Drøftelse af forslag om anskaffelse af f.eks. 20 klapstole (Sven)
6. Drøftelse af forslag om ændring af plancherne, sådan at de kan tages helt
Af og dermed fylde mindre, når der er arrangementer i tårnet (Sven)
7. Eventuelt
8. Næste møde.

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

a. Der har været toårs gennemgang med Slots- og ejendomsstyrelsen Det konkluderedes, at bygningen er sund. Kasser med træuld på loftet skal fjernes på grund
af brandfaren.
b. Der har været møde med arkitekt fra Syddjurs kommune vedr. den nye hoveddør.

Ny dør forventes isat i løbet af marts 2012. Døren skal kunne åbnes udad.
Udgiften dækkes af kommunen.
c. Filmskolen kommer den 5. december for at lave en kortfilm fra tårnet. Til
gengæld får vi en kopi af filmen.
d. Madpakkerummet har været benyttet af et selskab – fint at det benyttes.
e. Kristian Herget er i gang med at afrapportere kommunens del af udgiftetrne.
I den forbindelse viste der sig at være et overskud, der er øremærket til
kikkerter. Der er nu indkøbt 10 kikkerter, heraf 2 i børnestørrelse. ”Sletterhage
Fyr” skal ingraveres i kikkerterne. Der kan endvidere udtages kr. 30.000 af
dette regnskab til forbedring af Marsvinerummet inden 31.ds. Der er indgået
aftale med Naturhistorisk Museum vedrørende forbedringerne.
Ad 3+5og6 Vedr. deltagelsen i KulturnatDjursland er der enighed om, at det var en god
vandretur i mørket med Jens Reddersen. Den øvrige del af arrangementet stod ikke
helt mål med indsatsen og skal umiddelbart ikke gentages.
Fyrvagtfesten var en succes, der tåler gentagelse i samme form.
Foredraget den 19. november havde stor tilslutning (62 fremmødte) og der var
interesse for emnet og fine tilbagemeldinger. Det besluttes, at ikke-medlemmer
fremover skal betale, hvad der svarer til normal adgang til fyret, p.t. kr. 20 for
at deltage i lignende arrangementer.
Der manglede siddepladser under foredraget, og det besluttes, at Hans indkøber
20 klapstole. Desuden skal nuværende stole slibes til, sådan at de kan stables.
Der er fremsat forslag om at ændre plancherne, sådan at de kan tages helt af og
dermed fylde mindre. Hans vil undersøge mulighederne for dette, herunder
økonomien i den forbindelse.
Der er generalforsamling den 25. marts kl. 13. Bo, Sven og Dotta er på valg.
Bo ønsker desværre på grund af mange andre hensyn og opgaver at udtræde af
bestyrelsen. Hans sørger for varsling og annoncering, og Palle sender indkaldelse
ud til medlemmerne. Varsling skal ske i uge 7 – deadline 24. februar. Servering
skal være kaffe med brød.
Det besluttes så vidt muligt at afholde et foredrag i tårnet den 11. februar kl. 14.
Der fremsættes forslag til fremtidige foredrag: Hvalstrandinger i Danmark. Bo
Kontakter Thyge Jensen i Esbjerg. Lodsvirksomhed i Århusbugten. Kan Søfartsmuseet i Århus tilbyde noget? Eller Farvandsdirektoratet /Fyrvæsnet? Måske
Mærsk? Eller en marinebiolog om livet ved Mejlflak.
St. Bededag skal der være officiel sæsonåbning i lighed med foregående år – herunder med Slupkoret.
Der skal være Sct.Hans på stranden. HC Vartenberg har givet tilsagn om at spille.
Sven undersøger nærmere vedr. båltaler.
Ad 4.

Vedr. Marsvinerummet er det aftalt, at der nu bliver installeret fladskærm, lys og lyd.
Sven gør fortsat en indsats for at få kontakt til fremstilleren af miniaturefyrtårn.
Sven sørger for kopiering af eksisterende tegning af fyrtårnet.

Vedr. urværk og lod vil Farvandsdirektoratet lede efter tegningerne. Vi hører
nærmere efter jul.
Bo kontakter Ole Frederiksen, Distination Djursland, vedr. omdeling af brochurer.
Ad 7.

Ad 8.

Der har været henvendelse fra Banken om, at vi har cvr.nummer og dermed er ligestillet med en virksomhed og således ikke omfattet af en garanti, hvis banken går ned.
Der kan tegnes en forsikring. Hans undersøger, hvad forsikringen koster og undersøger endvidere, om det er en ide desuden at tegne en bestyrelsesforsikring.
Sven har fået fremstillet et meget flot hæfte, der i tekst og billeder fortæller historien
omkring salg og tilbagekøb af fyrtårnet m.m. Hæftet ligger fremover tilgængeligt i
fyrtårnet.
Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 11. februar kl. 11.

Referent: Dotta

