Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 1. september 2013

Afbud fra Sven
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af Sankthansaften
Ændringer i forbindelse med afholdelse af temadag for fyrvagter
Er der nyt om arrangement omkring sømandssange?
Er der nyt om arrangement omkring fisk i området?
Er der nyt om arrangement vedr. fyrets historie m.m.?
Er der nyt om underholdning ved fyrvagtsfesten?
Er der nyt om arrangement omkring maritime øl?
Er der nyt om arrangement omkring transport af gødning Chile/Århus?
Er der andre ideer?
4. Forretningsorden vedr. nye bestyrelsesmedlemmers opgaver (Hans, Tony)
5. Hvornår følges der op, når medlemmer ikke fornyr deres medlemskab?(Tony)
6. Kontakt til Molslinien vedr. reklame for fyret!
7. Etablering af ralgravnings- og 2. verdenskrigsmuseum!
8. Evaluering af den udvidede åbningstid i fyret!
9. Eventuelt
10. Næste møde

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.

Der har for nylig været besøg i fyrtårnet af en Austin-bilklub, hvor de 35 besøgende
hver betalte kr. 10 ved indgangen. Endvidere har der været besøg af en skoleklasse,
der samlet betalte kr. 300 for en times besøg i tårnet.
Det i sidste referat omtalte møde med kommune og naturstyrelse er ikke afholdt. Der

afventes initiativ fra de involverede instanser.
Ad 3.

Sankthansaften forløb fint. Elever fra Naturefterskolen udeblev i modsætning til
de foregående år. Hans kontakter efterskolen med en opfordring til at lade eleverne
være med næste år. Båltaleren har nu holdt tale i 2 år og vil gerne afløses. Der skal
snarest muligt findes båltaler til 2014.
Temadag for fyrvagter udsættes til april 2014, da det ikke har været muligt at
skaffe kvalificerede foredragsholdere i august 2013. Emner som geologi, historie og
spiselige planter i området kunne behandles på temadagen. Hans modtager gerne
ideer til yderligere emner.
Eftermiddag i Mols Bjerge for fyrvagter arrangeret af naturvejlederelever blev
gennemført. Fem medlemmer af SFV deltog og havde nogle hyggelige timer.
Vedrørende arrangement med sømandssange har vi intet hørt fra de optrædende.
Punktet henlægges, til vi hører nærmere.
Hvad angår fiskearrangement med fortælling og fortæring er det ikke lykkedes at
finde en fiskekyndig, der kan forestå dagens forløb. Tony vil undersøge muligheden for et arrangement, hvor fisk og urter i området kombineres.
Foredrag om fyrets historie henlægges indtil videre. Om muligt vil emnet i første
omgang indgå som en del af temadagen for fyrvagter.
Underholdning ved fyrvagtsfesten den 19. oktober har Sven taget hånd om. Endvidere er der enighed om, at sangbøger skal med til festen.
Jens Jakob har planlagt et arrangement vedrørende maritime øl. Der arbejdes
henimod afholdelse fredag den 8. november. Meddelelse skal hurtigst muligt
ud til medlemmerne.
Foredrag om transport af gødning Chile/Århus afventer nyt fra Sven.

Ad 4+5

Hans orienterer Alex om nye medlemmer. Alex administrerer medlemslisten og
giver besked til Tony om tilgang, indtil der er skaffet hele bestyrelsen adgang til
listen. Tony udforsker, hvordan dette kan gøres og i samme ombæring, hvordan
der kan laves digitalt medlemskort.
Kontingent opkræves fremover efter 1. januar og med 14 dages betalingsfrist,
hvorefter en venlig reminder udsendes. Indbetalinger efter 1. september gælder
for den kommende sæson.
Hans udarbejder forretningsorden vedrørende hvilke opgaver, bestyrelsesmedlemmerne hver især varetager. Forretningsordenen lægges på hjemmesiden.

Ad 6.

Susanne kontakter Molslinien vedrørende reklame for fyret i form af planche eller
foldere på Molslinien.

Ad 7.

Angående ralgravnings- og 2. verdenskrigsmuseum har Sven kontaktet Århus
Universitet, der muligvis kan være behjælpelige via et projekt for studerende.
Der skal udarbejdes en redegørelse for, hvad vi vil med det nye rum og et overslag
over den forventede udgift til brug for ansøgning om økonomiske midler. Tony
oplyser, at det kan være relevant at søge en pulje hos Nordea.
Susanne kontakter kulturarvstyrelsen og skriver lidt på hjemmesiden bl.a. med det
formål at få nogle genstande/noget viden frem i lyset, som vil kunne bruges i
forbindelse med etablering af projektet.
Hans kontakter en murer for at få en pris på klargøring af rummet.
Hans udarbejder en strategiplan.

Ad 8.

Hans konstaterer, at fyrvagterne har været imødekommende i forhold til den udvidede åbningstid i skolernes sommerferie. Indtjeningen forventes at have været
god. Det besluttes at fortsætte på samme måde næste år.

Ad 9.

Ingen emner til dette punkt.

Ad 10.

Næste møde afholdes søndag den 8. december kl. 13. Samme dag kl. 15 afholdes
det årlige juleglöggarrangement.

Referent: Dotta

