Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 7. december 2014

Afbud fra Tony og Alex

Dagsorden:

1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
2.
Generel orientering fra formanden
3.
Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af foredrag om begivenheder i området før,under og efter
2. verdenskrig
Evaluering af fyrvagtsfest
Er der nyt om forfatterforedrag i fyrtårnet (Jørn)
Er der nyt om båltaler til Sankthansaften 2015 (Jens Jakob)
4.
Status økonomi
5.
Status etablering af Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet
6.
Eventuelt
7.
Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Hans har oprettet nem-id for SFV med henblik på at oprettelse af e-boks.
Der er behov for udjævning af P-pladsen ved fyret. Hans vil undersøge mulighederne
for at få dette sat i værk.

Ad 3.

Foredraget om begivenheder i området før, under og efter 2. verdenskrig var et godt
og interessant foredrag. Det var en skam, at der var færre tilhørere, end fyrtårnet

kan rumme, og det vurderes, at dette hænger sammen med, at foredraget blev holdt i
oktober – altså uden for sæsonen. Fremtidige foredrag vil så vidt muligt blive holdt
inden for sæsonen.
Det vurderes, at fyrvagtsfesten i lighed med tidligere år var en succes.
Jørn arbejder på at arrangere et forfatterforedrag.
Jens Jakob vil snarest gå i gang med at skaffe en båltaler til Sankthans 2015.
Ad 4.

I kassererens fravær orienterer Hans om, at økonomien ser sund ud.

Ad 5.

Alex og Sven arbejder flittigt på at fremskaffe yderligere materiale til etablering af
Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet.
Der er udarbejdet plan over lokalets indretning.
Der satses fortsat på indvielse den 15.5.15.

Ad 6.

Naturstyrelsen har planer om at indføre parkeringsafgift på P-pladsen ved fyret.
Bestyrelsen har fremsendt protestskrivelse med kopi til diverse relevante organisationer for at forhindre, at dette sker. Desuden er der iværksat underskriftindsamling.
I fyrtårnet sælges scrapbog og plakat med tegning af fyret. Det drøftes, om der skal
sælges andre ting. Det er erfaringen, at der hidtil ikke har været så meget gang i salg,
så i første omgang henlægges emnet til fortsat overvejelse.
Generalforsamling fastsættes til søndag den 22. marts kl. 13.

Ad 7.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 2. februar kl. 18 i Århus. Der følger nærmere
om mødelokale m.m.

Referent: Dotta

