Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 12. november 2015
Afbud fra Susanne
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Opfølgning på møde med NTS/Syddjurs kommune (Hans)
4. Status økonomi
5. Arrangementer i tårnet:
a. evaluering af fyrvagtsfest
b. Er der styr på gløgg eftermiddag 6. december
c. Er der nyt om arrangementer drøftet på sidste møde:
Familiedag (Jens Jakob)? - Gentagelse af foredrag Før under og efter
krigen? - Fortælleaften? - Sejltur til Hjelm? - Naturen på Helgenæs v/Anita
Søholm? - Fyrvagtsdag inden sæsonstart?
6. Alarm i tårnet
7. Den historiske sti
8. Database for medlemskartoteket (Jørn
9. Skal der gøres noget for at udvide medlemstallet?
10. Eventuelt
11. Næste møde
Ad 1

Referat fra sidste møde godkendes.

Ad 2

Museumsloven er ændret, således at museumsgenstande ikke kan udlånes. Lånt
radiotelegrafudstyr er derfor returneret til Svendborg Museum.
Der er installeret bredbånd i fyrtårnet.
Flagstangen, der var slidt, er lagt ned og bortskaffet. Accept fra Naturstyrelsen om
at opsætte ny.
Dørene i toilethuset er ødelagt af vind og vejr. Naturstyrelsen har godkendt tilbud
fra håndværker.

Ad 3

Opdatering af skiltning til Tyskertårnet skal kombineres med skiltning til Den
Historiske Sti.
Der er leveret 1500 nye brochurer om området fra Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen fælder bevoksning og flytter skilte ved tilkørslen til P-pladsen af
sikkerhedsmæssige grunde.
Renovering af toiletterne er godkendt.
Der bliver opsat skilt med ”Campering forbudt” på P-pladsen.
Til foråret tages der stilling til opsætning af ekstra affaldsspande i højsæsonen.
Det påtænkes at opsætte skilt ved kirken, der viser til Sletterhage Fyr.
Hans har udarbejdet ansøgning om handicapvenlig sti i fyrområdet. Kommune/
Naturstyrelse må forholde sig til sagen.

Ad 4

Økonomien er efter en god sommersæson fortsat rimelig god.

Ad 5

a. Hyggelig fyrvagtsfest i lighed med tidligere år.
b. Gløgg arrangement i tårnet fastsættes til søndag den 13. december kl. 15.
c. Jens Jakob arbejder videre med planlægning af familiedag til sommer.
Foredrag om perioden omkring krigen i området i lidt udvidet udgave i forhold
til tidligere afholdt foredrag fastsættes til lørdag den 7. maj kl. 15. Alex og
Sven arbejder med dette.
Der arrangeres en dag for nuværende og kommende fyrvagter lørdag den 16. april. Hans arbejder
med dette.
Der er planer om en Fortælleaften i fyret. Jens Jakob og Hans arbejder på at finde et panel af
mennesker med erfaringer fra området og Sven kontakter en mulig interviewer.
Jørn arbejder på at arrangere en sejltur til Hjelm.
Endelig arbejder Hans på et arrangement vedrørende Naturen på Helgenæs.
Ad 6

Der er enighed om, at der fortsat skal være alarm i Fyrtårnet. Desuden skal
abonnementet fremover opgraderes, sådan at Hans hjemmefra på kamera kan
konstatere, om der er udbudne gæster.
Sven finder frem til det bedst mulige tilbud.

Ad 7

Sven har udarbejdet et kort over den kommende Historiske Sti og har gået ruten med
Naturstyrelsen, der gav udtryk for en positiv holdning til planerne – og umiddelbart
også til udgravning af en enkelt brisk.
Naturstyrelsen har besluttet at fælde en hel del bevoksning ved Tyskertårnet.
Sven formulerer en kort og præcis beskrivelse af, hvad det er, vi ønsker at formidle,
og sender den til Hans, der vil søge fonde om finasiering.
Det er besluttet at betale for at få oplysninger frem fra Tyskland til brug for projektet.
De forventes at være fremme inden jul.

Ad 8

Jørn har fundet en metode på nettet under ”Foreningsadministration”. Databasen skal
oprettes og eksisterende oplysninger overføres. Det besluttes at benytte professionel
hjælp til at få systemet etableret. Jørn kontakter Foreningsadministrationen.

Ad 9

Der skal sendes venlig forespørgsel til medlemmer, der ikke har betalt kontingent, om
de har lyst til fortsat at være medlemmer og med tilføjelse af orientering om den nye
udstilling.
Der skal fremover ligge synlig indmeldelsesblanket i fyrtårnet og desuden skal
fyrvagterne mindes om at være opmærksomme på eventuelle nye medlemmer.
På kommende arrangementer kan vi bede medlemmerne være opmæksomme på
mulige nye medlemmer. Samtidig kan vi fortælle medlemmerne at der i denne
sæson har været behov for lidt flere fyrvagter.

Ad 10

Det besluttes at indkøbe en smartphone med mobilpay til brug for fyrvagterne, sådan
at besøgende til tårnet ikke skal sendes til isvognen for at hæve kontanter.
Sæsonstart fastsættes til den 22. april 2016.

Ad 11

Næste møde: søndag den 28. februar 2016
Generalforsamling: søndag den 3. april 2016 kl. 14

Referent: Dotta

