
Sletterhage Fyrs Venner    

Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
     

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

den 4. februar 2011 

 

Afbud fra Palle G og Bo. 

 

 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Status fra kassereren 

4. Nyt om udstillingen 

5. Nyt om radiostationen 

6. Generalforsamling 

7. Øvrige arrangementer  

8. Eventuelt 

 

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt 

 

Ad 2. Fyrets Venner har modtaget tilbud om en lille eksklusiv ”solnedgangskoncert” 

 søndag den 7. august ved solnedgangstid.  Cellist Jakob Kullberg vil fremføre 

 Nørgaards værk ”Om Aftenen” og solosuiter af Bach.  Henvendelsen kommer 

 fra Maj Kullberg Øllgaard, der er projektleder for en ny klassisk festival på 

 Syddjurs, som med koncerter på højeste internationale niveau ønsker at finde 

 ”nye scener” i området og lade naturen indgå i samspil med musikken, hvor det 

 giver mening.   

 Der er i bestyrelsen enighed om at acceptere tilbudet. 

 

 Kompressoren i jordvarmeanlægget, der har været i stykker, er nu repareret, og 

 regningen betales af Syddjurs kommune, der står for vedligeholdelsen. 

 

 Bygningernes tilstand skal gennemgås med Kristian Herget med henblik på vur- 

dering af behov for vedligeholdelsesarbejde. 

 



Der er indrettet shelters i den ene ende af cementtunnelen ved vandet nord for  

fyret.  I den anden ende vil Skov- og Naturstyrelsen lave et minimuseum. 

 

Spørgsmålet om nedrivning af væg i madpakkerummet er overgivet til  

Kristian Herget. 

 

Ad 3. Kurt gennemgik regnskab for perioden 1.1. – 31.12.2010. 

 De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte og underskrev regn- 

 skabet.  Hans sørger for, at regnskabet forelægges Palle G. og Bo. 

 

 Regnskabet skal lægges på hjemmesiden 1 måned før generalforsamlingen. 

 

 Foreningen har p.t. ca. 140 medlemmer.  Heraf har ca. 30 endnu ikke betalt 

 kontingent for 2011.  Hans beder Palle G. om at udsende rykkerbrev. 

 

Ad 4. Der skal være indvielse af udstillingen den 20. maj.  Det skønnes, at tidsplanen 

 kan overholdes.  Hans har møde med Naturhistorisk Museum i uge 7.  Primært 

 er der brug for et udspecificeret budget til brug for LAG. 

 Der er foreløbig truffet aftale om gipsmarsvin og landskabsmodel. 

 Aktuelt er Hans i gang med at organisere opbrydning af kortgulv.  Efterfølgende 

 vil han og Per lægge fliser. 

 

 Hans drøfter med Kristian Herget, om kommunen vil bidrage til festliggørelse af 

 indvielsesdagen.  Bestyrelsesmedlemmerne skal overveje forslag til eventuel 

        underholdning og der skal tages stilling til et lettere traktement. 

 

Ad 5. Palle B.J. konstaterer, at planerne om etablering af radiostation må droppes. 

 

 Udkigshuset skal i stedet inddrages i den øvrige del af udstillingen og kan fint  

                   benyttes til materiale omring ”fuglekiggeri”. 

 

Ad 6. Generalforsamling afholdes 27. marts kl. 13.  Hans laver dagsorden, som ophænges 

 i lokalforretningerne og udsendes.  Generalforsamlingen skal annonceres i lokal- 

                      aviserne 1 måned før og Hans vil sørge for, at annoncen kommer med i uge 7. 

 

Ad 7. Hans annoncerer i lokalpressen arrangementet ”Havet omkring Sletterhage” ved Bo. 

                      Arrangementet afholdes den 16. februar (vinterferien) kl. 19. 

 

 Sven kontakter naturvejleder Jens Reddersen vedrørende muligheden for et forårs- 

 arrangement. 

 

Ad 8. Hans vil tage en drøftelse med Syddjurs kommune om ejendomsretten til nuværende 

                      udstilling. 

 

 Bestyrelsen vil være opmærksom på i god tid at planlægge næste års arrangement 

 for fyrvagter – hvor skal det afholdes? Og hvad skal det omfatte? 

 

Referat udarbejdet af Dotta 


