Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 19. november 2010

Afbud fra Palle B.J. og Sven.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Status fra kassereren.
Bestyrelsens holdning til sene betalere. Hvis kontingent betales i november/
december – hvilket år vil vi så henregne det til? (Kurt)
4. Nyt om udstillingen. Særligt fokuspunkt – Så vidt muligt sikre os, at vi er
på forkant med tiden (Bo)
5. Nyt om radiostationen
6. Planlægning af julearrangement for medlemmer den 5. december.
Udsendelse af kontingentopkrævning sammen med invitation til julearrangementet (Palle G.)
7. Eventuelt.
Skal vi på et bestyrelsesmøde inden for en overskuelig fremtid evaluere
hjemmesiden? (Bo)
8. Næste møde

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

a. Enighed om at arrangementet ”Småskibssejllads på Århusbugten” var vellykket.
b. Der har været besøg fra DR1 i forbindelse med planlægning af en række udsendelser vedrørende forhold omkring havet. Havdybden blev målt med målebånd
til 40 meter. Indslaget fra Sletterhage forventes udsendt i februar.

c. Det konstateres, at arrangementet for fyrvagter gik godt. Der har været gode
tilbagemeldinger.
d. Området omkring fyret er overgået til Miljøministeriet. Hans vil kontakte
Miljøministeriet for at høre, hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få, herunder
om det medfører muligheder for økonomiske fordele.
Ad 3.

Det konstateres, at foreningen fortsat har en sund økonomi.
Da fyret er lukket efter efterårsferien, besluttes det, at kontingent fra nye medlemmer
indbetalt efter uge 42 skal være gældende for det kommende år. I indeværende år er
kontingent fra nye medlemmer indbetalt efter 1. oktober gældende for året 2011.

Ad 4.

Tidsplanen for åbning af den resterende del af udstillingen ser umiddelbart realistisk
ud. Naturhistorisk Museum er gået i gang – har været på stedet for at måle op. Vi
afventer økonomisk udspil fra Naturhistorisk Museum. Hans vil rykke, sådan at vi
kan udarbejde budget til bevillingsinstansen.
Det skal sikres, at der er tid til spørgsmål og dialog om udstillingens indhold.

Ad 5.

Punktet vedrørende information fra Palle B.J. om etablering af radiostationen udsættes
til næste møde.
Af hensyn til planlægning af den samlede udstilling, er der allerede nu og altså inden
næste bestyrelsesmøde brug for en tilbagemelding fra Palle vedrørende tidsperspektiv
for etablering af radiostationen og radiostationens omfang.

Ad 6.

Søndag den 5. december kl. 15 er der i anledning af julen medlemsarrangement i
fyrtårnet. Hans vil fortælle om den kommende udstilling og lidt om det forløbne år.
Hans og Bo vil undersøge muligheder for yderligere underholdning.
Hans køber fortæring og Palle sørger for invitationer. Indbetalingskort til kontingent
for det kommende år udsendes samtidig. Betalingsfristen skal være 31. december d.å.

Ad 7.

Umiddelbart vurderes hjemmesiden at være velfungerende, men det besluttes, at den
evalueres på den anden side af udstillingens opstart og herefter én gang om året.
Det skal sikres, at driften er i faste rammer og at formidlingen er så god som muligt.
På foranledning af læserbrev fra Christian Bundgaard, der opfordrer Sletterhage
fyrs venner til at påtage sig en opgave vedrørende Helgenæs Museum for at forhindre
den planlagte nedlæggelse, besluttes, at Hans kontakter Christian Bundgaard og
meddeler, at vi ønsker at koncentrere vores kræfter omkring arbejdet med fyret, men
at vi kan opfordre til, at der etableres en lignende gruppe omkring museet og at vi i
den forbindelse gerne stiller vores erfaringer til rådighed.
Hans vil undersøge, om det er muligt at overtage effekter, der kunne være relevante
for udstillingen i fyret, hvis det ender med, at museet lukkes.
Det besluttes, at medlemskort udsendes til medlemmerne sammen med indbydelse
til generalforsamlingen.

Ad 8.

Næste møde afholdes fredag den 28. januar kl. 16.

Referat udarbejdet af Dotta

