Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 1. november 2009

Tilstede: Hans Minke, Palle Germer, Palle Brandt Jensen og Dotta Skovgaard-Petersen
Afbud:
Kurt Nørgaard Petersen, Bo Skaarup og Niels Havers-Christensen.

Dagsorden:

1. Endelig godkendelse af forretningsorden
2. Nedlukning for vinter og opstart til foråret
3. Generel orientering fra formanden
4. Økonomistatus
5. Status på udstillingsarbejde. Tidsplan,økonomi, organisering og udstillingsindhold
6. BLIS dialog vedr. lystøndeskur. Status
7. Nyt fra PR fronten
8. Samarbejde på tværs af ”fyrvenner” rundt i landet
9. Medlemstal. Rekruttering af nye
10. Kommunikation med medlemmerne
11. Medlemsaktiviteter
12. Næste møde

Ad 0.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 1.

Punktet udsættes til næste møde

Ad 2.

Der er lukket ned for vinteren hvad angår adgang til fyret m.v. Hans udmelder dette
på hjemmesiden.
Der forventes åbning i det tidlige forår. I den forbindelse satses på officiel åbning af
den planlagte udstilling.

Ad 3.

Hans har besøgt Nr. Lyngvig Fyr. Til inspiration udleveres materiale. Han vil om
muligt besøge andre fyrtårne og opfordrer den øvrige bestyrelse til at gøre det samme.
Punktet drøftes på næste møde.
Den Danske Bank har bevilget kr. 36.000 til indkøb af møbler. Betingelsen er, at
pengene overrækkes officielt. Bo har tilbudt at repræsentere foreningen.
Møblerne købes, når vi ved lidt mere om udstillingen, sådan at det hele så vidt
muligt passer sammen.
Lillian har accepteret at påtage sig rengøringen for et honorar af kr. 40.000 årligt.
Beløbet betales af kommunen. Arbejdstimer noteres med henblik på genforhandling
af honoraret næste år.
Sidste weekend optog elever fra Filmskolen en film ved fyrtårnet. Da de er
studerende, lånte de lokalerne mod erlæggelse af kr. 100 for strøm samt en kopi
af filmen. Der findes også en tidligere film (en spøgelsesfilm), som vi også får en
kopi af.

Ad 4.

Kurt har i mail af 25.10. orienteret om den aktuelle økonomiske situation.
Foreningen har p.t. i Vistoft Sparekasse godt og vel kr. 39.000, der fremkommer
således: adgang til fyret kr. 32.000, medlemsbidrag kr. 9.000, andre indtægter
kr. 1.000. Omkostninger kr. 3.000.
Der er indført billetsystem.
Adgang til fyret i hverdagene, hvor der ikke har været vagt i tårnet, primært i ydersæsonen, har været organiseret via udlevering af nøgle fra isvognen. Dette har
fungeret godt. Det skal diskuteres, hvordan dette klares, når der er udstilling i
lokalerne.

Ad 5.

Der har været afholdt to møder med deltagelse af Naturhistorisk museum, kommunen, Skov- og Naturstyrelsen og Fyrets Venner. Der har været ideudveksling og det
er opfattelsen, at Fyrets Venner er blevet hørt. Det blev besluttet at fastholde forslag
om streamer i toppen af fyret. I øvrigt har repræsentant fra Naturhistorisk Museum
lovet at fremsende beskrivelse af forslag til udstilling senest 11. november.
Der satses på en permanent udstilling, men med mulighed for en vis udskiftning.

Ad 6.

Endnu ingen tilbagemelding fra BLIS. Skov- og Naturstyrelsen har udtalt, at man
ikke tror på muligheden for en tilladelse for opstilling af lystøndeskur på området.
Der er enighed om at henlægge sagen, indtil BLIS eventuelt meddeler, at der
foreligger en tilladelse.

Ad 7.

Intet nyt p.t. PR iværksættes efter kommunevalg, og når forårssæsonen nærmer
sig og diverse planer er ved at være på plads.

Ad 8.

Der henvises til punkt 3.

Ad 9.

Medlemmerne omfatter p.t. 55 husstande. Der fremkommer forslag om
”åben fyr dag” for medlemmer en gang om måneden til en kop kaffe og en snak
med repræsentanter for bestyrelsen, udveksling af ideer m.m. Det besluttes,
at dette iværksættes den 6. december kl. 14 -16. Palle udsender invitation.
Desuden satses på et årligt arrangement for medlemmer.

Ad 10.

Palle savner mailadresser på mange af medlemmerne. Hans vil gøre en indsats
for at fremskaffe flest mulige.
Velkomstbrev udsendes af Palle til nye medlemmer. Hans omformulerer det oprindelige velkomstbrev, så det passer til senere tilkomne medlemmer.

Ad 11.

Der henvises til punkt 9.

Ad 12.

Næste møde fastsættes til søndag den 3. januar kl. 14.
Punkter til næste møde:
Endelig godkendelse af forretningsorden
Samarbejde på tværs af ”fyrvenner” rundt i landet
Forslag om udstilling fra Naturhistorisk Museum.

Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen
.

