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Referat af bestyrelsesmøde 

den 17. august 2015 

 
Afbud fra Alex, Susanne og Tony 

 

 Dagsorden: 
 

  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Arrangementer i fyrtårnet: 

a. evaluering af åbningsdag den 15. maj 

    evaluering af Sankthansaften 

b. FOCUSPUNKT:  fremtidige arrangementer omkring fyrtårnet 

4. Planlægning af fyrvagtsfest 

5. Drøftelse af hvad vi gør, når der er mangel på fyrvagter 

6. Drøftelse af hvor vidt nuværende åbningstider i tårnet skal/kan bevares 

7. Drøftelse af Svens forslag af 5/7.15:   gratis WIFI og app m/interaktivitet 

for de besøgende.  Kanonstillingerne på GPS-koordinator og etablering af sti 

8. Er der nyt om etablering af database for medlemskartoteket? 

9. Hvervekampagne for at få nye medlemmer (Jørn) 

10. Hvervekampagne for at få nye fyrvagter (Jørn) 

11. Eventuelt 

                        12. Næste møde 

 

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendes 

 

Ad 2. Der har været mange besøgende i sommer – stigning i forhold til sidste år. 

 Der har været ros fra de besøgende til den nye udstilling 

 SFV  har fået foræret en meget flot model af Georgs Dage 

 Der er opsat skilt på toiletterne vedrørende begrænsning af autocamperes ophold på 

 P-pladsen – med god effekt 

 Der har været problemer med toiletterne, der nu er repareret.  Regning er tilsendt 

 kommunen. 



 

 Naturstyrelsens brochure om Sletterhage er ikke planlagt genoptrykt.  Hans forhører 

 sig, om det alligevel kan ske og om udgiftens omfang. 

 Kommunen vil opsætte to skilte, hvor det meddeles, at tømning af toiletter fra 

 autocampere på P-pladsens toiletter er forbudt. 

 Mærsk-, sæl- og marsvinfilm kører på samme skærm.  Mærsk vil eventuelt blive 

 flyttet til en anden skærm. 

 Fyrets forhenværende to maskiner er nu dukket op.  De vil blive fotograferet til 

 brug for udstillingen. 

 

Ad 3. a.  Åbningsdagen var en succes.  Der var mange mennesker og Kirstine Bille holdt 

 en god tale. 

 Sankthansaften var vellykket, god musik!  Der kunne have været flere mennesker og 

 det besluttes at annoncere bedre næste år.  Vedrørende næste år har Kirstine Bille 

 givet tilsagn om at holde båltalen og musikken er bestilt. 

 b.  Forslag om børnearrangement/familiedag i sommerperioden med f.eks. 

 drageflyvning, fiskeri, stenfinding, konkurrence med spørgsmål om området, adgang 

 til grillning.  Jens Jakob spørger søspejderne, om de kan stå for sådan et 

 arrangement. 

 Forslag om gentagelse af foredrag om ”før, under og efter krigen” eventuelt i 

 udbygget udgave. 

 Forslag om fortælleaften, hvor ”helboere”, forhenværende og nuværende, herunderom                         

 muligt børn af tidligere fyrpassere med opvækst på stedet fortæller eller interviewes. 

 Forslag om sejltur til Hjelm for medlemmerne. 

 Forslag om fortælling om naturen på Helgenæs eventuelt v/Anita Søholm. 

 

Ad 4. Fyrvagtsfest afholdes lørdag den 17. oktober kl. 18.30 på Sandballegård.  Sven 

 sørger for musisk indslag. 

 

Ad 5. Der skal afholdes fyrvagtsdag før sæsonstart. 

 Fyrvagterne skal have adgang til WIFI, kaffe og sodavand. 

 Der skal udarbejdes en liste over de besøgendes mest almindelige spørgsmål til 

 støtte for fyrvagterne. 

 

Ad 6. Det besluttes, at bevare fyrets åbningstid uændret i den kommende sæson. 

 

Ad 7. Naturstyrelsen skal kontaktes vedrørende tilladelse til at udgrave en brisk og det skal 

 undersøges, om det er muligt at lave en rundtur/sti fra brisk til brisk m.m.  Hans og 

 Sven vil arbejde med dette projekt og herunder undersøge muligheden for finansiering 

 Hans kontakter TDC for at få oplyst, hvordan de besøgende bedst muligt serviceres 

 hvad angår WIFI i tårnet. 

 

Ad 8. Jørn arbejder med dette.  Punktet tages op på næste møde. 

 

Ad 9. Punktet udsættes til næste møde 

 

Ad 10. Drøftet under punkt 5.  

 



 

Ad 11. Hans udarbejder en indmeldelsesblanket, der skal ligge tilgængelig i tårnet. 

 Der er behov for oplysninger om fauna og flora i området.  Det besluttes, at der 

 skal ophænges en planche.  Hans kontakter Jens Reddersen om denne sag. 

 

Ad 12. Næste møde:  torsdag den 12. november kl. 16. 

 

Referent:  Dotta 

 

 

 


