
Sletterhage Fyrs Venner    

Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
     

Referat af bestyrelsesmøde 

den 26. april 2015 

 
 

 Dagsorden: 
 

1. Konstituering bestyrelse og fordeling af opgaver 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

3. Generel orientering fra formanden  

4. Status etablering af Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet! 

5. Planlægning af åbningsdag 15. maj.  Program og fordeling af opgaver. 

6. Arrangementer i fyrtårnet: 

       Evaluering af generalforsamling 

       Er der nyt om forfatterforedrag? 

7.   Indførelse af logbog vedrørende observation af sæler og marsvin (forslag 

      fra generalforsamlingen. 

8.   Er der nyt fra Hans og Sven vedrørende system til lettelse af arbejdsgangen i          

      forhold til kontakt med medlemmerne 

9.   Eventuelt 

10. Næste møde 

 

Ad 1. Formand: Hans 

 Næstformand: Sven 

 Kasserer: Alex 

 Sekretær: Dotta 

 Jørn varetager medlemskontakten 

 Susanne varetager kontakt til pressen 

 Jens Jakob varetager diverse ad hoc opgaver 

 

 Der skal etableres database for medlemskartoteket, således at arbejdsgangen 

 vedrørende kontakt til medlemmerne forenkles.  Jørn vil undersøge, hvordan 

 dette kan gøres hensigtsmæssigt. Flere i bestyrelsen skal have adgang til at 

 trække oplysninger fra databasen. 

 

 Fremtidige opgaver omkring arrangementer skal fordeles fra gang til gang. 

 



 

Ad 2. Referat fra sidste møde godkendes 

 

Ad 3. Borgmester Claus Vistoft er tilskrevet vedrørende opfordring til dronningen om 

 at aflægge Sletterhage et besøg i forbindelse med hendes sommertogt den 1. - 4.9. 

 I påsken har fyret været godt besøgt. 

 Syddjurs kommune planlægger fejring af befrielsesdagen med træskibssejllads 

 fra østkysten af Ebeltoft, og har anmodet om, at foreningen sørger for et bål   

 ved Sletterhage.  Bestyrelsen er positiv. 

 

Ad 4. Udstillingen bliver færdig til tiden.  Plancher og tekster m.m. er på plads.  Bud- 

 gettet for udstillingen hænger sammen. 

 På lidt længere sigt skal fyrvagterne have tilbud om en ”overbygningsuddannelse”, 

 der kvalificerer dem til at svare på spørgsmål om den nye udstilling. 

 

Ad 5. Der skal inviteres bredt til åbningsdagen.  Susanne sender pressemeddelelse ud.   

 Medlemmerne skal inviteres, TV2 Østjylland, Århus TV, Tvedfonden, Byrådet, 

 Naturhistorisk Museum, Naturstyrelsen og andre, der har bidraget til etablering af 

 udstillingen. 

 Der skal serveres kaffe, the og lagkage i madpakkerummet.  Hans bestiller lagkage. 

 Hans, Jens Jakob, Alex og Sven sørger for det praktiske. 

 Kaffekander lånes i forsamlingshuset. 

 Hans byder velkommen og herefter taler Kirstine Bille. 

 Der er gratis adgang til tårnet den dag. 

 

Ad 6. Generalforsamlingen forløb som sædvanligt i god stemning. 

 Planerne om arrangement med forfatterforedrag henlægges indtil videre. 

 Det besluttes, at fremtidige arrangementer i fyrtårnet skal være et focuspunkt på 

 næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 7. Logbog vedrørende observation af sæler og marsvin omkring fyret kan muligvis 

 med fordel etableres på facebook. Hans arbejder videre med dette. 

 

Ad 8. Punktet er drøftet under punkt 1. 

 

Ad 9. Hans vil indhente tilbud på forandring af foreningens stole, således at de fremover kan 

 stables. 

 Hæfterne om fyret, der hidtil har været til salg, er nu udsolgt. De få, der er tilbage, 

 skal tilbageholdes. 

 Det er påkrævet, at Udkigshuset meget snart istandsættes.  Hans vil holde møde 

 med håndværkerne og indhente tilbud.  Herefter skal det undersøges, om kommunen 

 kan bidrage økonomisk. 

 

Ad 10. Næste møde:  mandag den 17. august kl. 17. 

 

Referent:  Dotta 


