Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 8. december 2013

Afbud fra Susanne
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Status økonomi
Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af fyrvagtfest
Evaluering af aften med præsentation af maritime øl
Er der nye arrangementer på bedding?
Ideer til arrangementer?
Kontakt til Molslinien vedrørende reklame for fyret?
Ralgravnings- og 2. verdenskrigsrummet – herunder bl.a. tidsplan og
ansøgning til Nordea Fonden (Hans)
Hvordan går vi mere digitalt – e-mail adresser? (Hans og Tony)
Eventuelt
Næste møde

Ad 1

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2

Hans har rykket for møde med kommune og Naturstyrelsen. Der er behov for et
snarligt møde på grund af bygningers forfald.
Det hidtidige badeværelse bag ”Stenrummet” er ryddet op, så projektet omkring
ralgravnings- og 2.verdenskrigsudstillingen kan påbegyndes.

Ad 3

Økonomien er tilfredsstillende.

Ad 4

Der er enighed om, at fyrvagtfesten var vellykket og at næste års fest afholdes
efter samme opskrift.

Jens Jakobs aften med smagning af maritime øl var et fint arrangement.
Angående kommende arrangementer har Tony kontakt med Karpenhøj omkring
en eftermiddag, hvor vi skal finde råvarer i naturen og efterfølgende fremstille et
måltid måske med supplement af nogle købte ingredienser. Arrangementet vil være
af 3½ – 4 timers varighed. Deltagerantallet vil være max 40. Der vil blive en
deltagerbetaling. Ikke-medlemmer skal betale lidt mere end medlemmer af
foreningen. Tony undersøger om Kr. Himmelfartsdag eller St. Bededag er en
mulighed.
Alex vil undersøge, om der findes nogen, der kan fortælle om, hvad der foregik
omkring udkigshuset under krigen og nogen, der kan fortælle om livet/opvæksten
omkring fyret før i tiden.
Generalforsamlingen fastsættes til den 23. marts 2014 kl. 13.
Ad 5

Punktet udsættes på grund af Susannes fravær.

Ad 6.

Sven, der har kontaktet Århus universitet om muligheden for at bidrage til den
nye udstilling via et semesterprojekt, oplyser, at hans anmodning er blevet
afvist.
Alex har fundet frem til noget spændende, relevant og brugbart materiale vedrørende
emnet.
Der er udarbejdet ansøgning om fondsmidler fra Nordea, som skal fremsendes
den 2. januar 2014. Ansøgningen forventes behandlet i april 2014. Der forventes
at blive behov for yderligere midler og Tony vil undersøge mulighederne. Sven
vil kontakte NCC. Alle i bestyrelsen skal overveje ideer til finansiering.
Hans vil drøfte etablering af udstillingen med Naturhistorisk Museum og anmode om
et overslag.
Alex vil forsøge at finde materiale om 2. verdenskrig i området.
Tidsfristen for etablering af den nye udstilling udskydes til senest sæsonstart 2015.

Ad 7.

I forbindelse med kontingentopkrævning for det kommende år anmodes
medlemmerne om at fremsende mailadresser.

Ad 8.

Der skal indkøbes 3 klapsammenborde til brug for medlemsarrangementer.
Nugældende forretningsorden skal justeres. Hans tager sig af dette.
Peder har fremsendt diverse forslag til foreningen. Forslagene skal medtages som
et punkt på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.
Der skal kigges på muligheder for udbygning af urværket.
Søfartsmuseet i Århus lukker ned. Hans kontakter Carl Nør Sørensen for at
høre, om der er relevante effekter, som vi må låne.
Hans udarbejder indkaldelse til generalforsamling, der udsendes sammen
med kontingentopkrævning og anmodning om mailadresser.

Ad 9.

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 2. marts kl. 15.

Referat: Dotta

