Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 20. august 2010

Afbud fra Palle G.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Status sommersæsonen – herunder økonomi
Anskaffelse af stempel med afsenderadresse eller kuverter med fortrykt
afsenderadresse. Palle bruger p.t. tid og kræfter på at skrive afsender med
håndskrift. Han indhenter i givet fald gerne selv tilbud.
5. Planlægning af arrangement for fyrvagter den 23. oktober
6. Vinterarrangement for medlemmerne – evt. fortælleaften
7. Drøftelse af entre til radiostationen (Hans)
8. Udbygning af udstillingen (Hans)
9. Eventuelt
10. Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.

a. ”Natur og kultur på spidsen” den 4. august må betegnes som en succes. Der var 80
deltagere. Turen blev ledet af Palle B.J. fra bestyrelsen og naturformidler Anita
Søholm. Der var 80 deltagere. Nogle af deltagerne har efterfølgende meldt sig ind
i Fyrets Venner. Det var uhensigtsmæssigt, at der ikke var plads til alle i eet rum.
Muligheden for at vælte væggen i madpakkerummet drøftedes og der var enighed om
at der arbejdes videre med dette forslag.
b. Hans har haft møde med LAG Djursland vedr. udbetaling af det bevilgede beløb.
Beløbet er bevilget på grundlag af udkastet til den kommende udstilling, og udkastet
vil kun kunne ændres få gange uden at det vil få konsekvenser. Kurt og Hans vil

sammen se på budgettet for den kommende udstilling for at imødegå, at der i den
sidste ende bliver afvigelser, der kan give anledning til problemer.
c. Der er til foreningen indkøbt kaffemaskine samt ny lås og nøgle til fyret.
Ad 3.

Der har været mange besøgende i tårnet i skoleferien. I den bedste uge kom
7.500 kr i kassen. Der er stemning for næste år i ugerne 26 – 31 at udvide
åbningstiden til kl. 12 – 16, eventuelt fordelt på to fyrvagter. Til gengæld konstateres, at det ikke kan betale sig at holde åbent i hverdagene uden for skoleferien.
Det har ikke været svært at finde det tilstrækkelige antal fyrvagter.
Medlemstallet er stigende og det kan konstateres, at der er en generelt sund
økonomi.
Brochurer til brug for næste sæson skal bestilles i god tid og der skal tages stilling
til ændringer og tilføjelser, f.eks. vedrørende radiorummet.

Ad 4.

Stempel med afsenderadresse er bestilt og forventes leveret næste uge.

Ad 5.

Det besluttes, at holde arrangementet for fyrvagter med minimum 5 vagter i maskinrummet. Maden leveres udefra. Arrangementet afholdes den 23. oktober kl. 18.
Bo undersøger om Fuglsøcentret kan levere maden. Diverse muligheder for lidt
underholdning undersøges. Hans sender invitationer ud. Ægtefæller til de implicerede inviteres med.

Ad 6.

Der arbejdes henimod følgende medlemsarrangementer:
25.9.10 kl. 10 – 12 foredrag om småskibssejllads på Århusbugten
5.12.10 kl. 15 glögg og æbleskiver i fyrtårnet
16.2.11 kl. 19 foredrag om havet omkring Sletterhage
27.3.11 kl. 13 generalforsamling
20.5.11 (St. Bededag) Indvielse af anden del af udstillingen
Herudover undersøges det, om der i løbet af foråret kan tilbydes en naturvandring med
naturvejleder blandt andet til fugleedderkoppernes tilholdssted.

Ad 7.

Det besluttes, at entre til fyret også skal give adgang til radiorummet. Palle gør
opmærksom på, at der kræves licens for at benytte radioudstyret. Har man ikke det
må man nøjes med at stille spørgsmål og kigge på.
Palle indhenter tilbud hos tømrer med henblik på nødvendig ændring af skab/reol i
udsigtshuset med henblik på etablering af radiostation.

Ad 8.

Hans forelægger udkast til den kommende udstilling:
1. De frie vandmasser
2. Istidsrummet
Der er enighed om, at det er et spændende oplæg, og at der arbejdes videre med
projektet.

Flere i bestyrelsen finder det interessant med en udstilling om områdets fugle.
Kunne dette kombineres med radiostationen i udkigshuset eller findes der andre
muligheder?
Ad 9.

Sven påtager sig at lave nye medlemskort udfra medlemslisten.
Palle Germer får fremover ansvaret for medlemslisten og for, at den er ajourført med
de rigtige medlemsoplysninger, herunder email-adresser.
Kurts ansvar i relation til medlemslisten bliver at registrere betalinger på baggrund af
Palles liste
Sven har ansvaret for udskrivning af medlemskort på baggrund af Palles liste.

Der skal fortsat stiles henimod, at kommunikationen med medlemmerne så vidt
muligt foregår via mail.
Ad 10.

Næste bestyrelsesmøde er fredag den 19. november kl. 16.

Referat udarbejdet af Dotta

