Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 22. februar 2017
Afbud fra Jørn og Ulla
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Regnskab 2016 – underskrift
Generalforsamling:
a. skal der ændres i vedtægterne, således at et husstandsmedlemsskab berettiger til
2 stemmer, mens enkeltmandsmedlemsskab berettiger til 1 stemme?
b. skal generalforsamlingen afgøre, om der skal placeres en kanon på dyrhøjbrisken,
eventuelt en attrap?
Er der styr på arrangementet, ordstyrer/referent/fortæring m.m.?
Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af arrangementer afholdt siden sidste møde:
Fyrvagtsfest, gløggarrangement
Kommende arrangementer:
Foredrag v/Alex og Sven, Fortælleaften i fyret (Jens Jakob), Naturen på Helgenæs (Hans),
Udflugt til Samsø (Jørn)
Status den historiske sti
Eventuelt
Næste møde

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendes
Ad 2. Naturstyrelsen vil sørge for nyt velkomstskilt
Naturstyrelsen vil sørge for genetablering af forhenværende trappe, der har været fjernet i
en periode.
SFV får tildelt ny kontaktperson til kommunen
Rækværket rundt om toppen af fyrtårnet er under renovering
Infoskærm om turistattraktioner i kommunen sættes op, hvor der hidtil har været brochure-

reol.
Der er fremskaffet fotos af maskiner, der tidligere har stået i fyret. Skal hænges op i
tårnet.
Udendørs wifi er indkøbt. Skal sættes op, når vejret tillader det. Det er åben wifi uden kode.
Der er etableret ny hjemmeside.
Anita Søholm har accepteret at lave botanikplanche til opsættelse i fyret.
Ad 3. Regnskabet gennemgås og underskrives af bestyrelsen.
Ad 4. a. Det besluttes, at nuværende formulering i vedtægterne bevares. Der vil således
fortsat være 1 stemme pr. medlemsnummer.
b. Det besluttes, at der i formandsberetningen redegøres for status vedrørende opsætning
af kanon attrap
Kim Staarck har accepteret at være ordstyrer og undertegnede referent.
Hans, Alex, Jørn og Marianne er på valg. Er alle villige til genvalg.
Der serveres smørrebrød med øl og vand, kaffe og lagkage.
Ad 5. Glöggarrangement i december var et tilløbsstykke og hyggeligt som sædvanlig.
Fyrvagtsfest forløb fint og det besluttes at feste efter samme opskrift næste år.
Alex og Sven arbejder henimod afholdelse af foredrag i løbet af påsken f.eks. kl. 16
Jens Jakob arbejder henimod fortælleaften i samarbejde med Ulla først i august
Hans arbejder henimod arrangement om Naturen på Helgenæs, evt. i efterårsferien
Sven sørger for Sankthansaften
Jørn arbejder videre med medlemsudflugt til Samsø, formentlig afgang 27. april
med afgang fra fyret kl. 7.30, færgeafgang kl. 9.30 og retur kl. 18.15.
Ad 6. Sven orienterede bestyrelsen om Den Historiske Sti
Ad 7. SFV har modtaget henvendelse fra Teatret OM, egnsteater i Ringkøbing. De er i gang med
projekt LIGHTHOUSES og er klar med forestillinger i påsken 2017 ved henholdsvis
Bovbjerg og Lyngvig fyrtårne. De tilbyder, at lave en forestilling hos os, og det ville være
rigtig fint, hvis vi kunne finde en eller to, der vil overvære en forestilling for at vurdere, om
det er noget for os.
Det besluttes, at der fortsat optjenes 1 flaske vin til fyrvagter, der skaffer 1 nyt
medlem under forudsætning af, at betaling sker samtidig med indmeldelse hos fyrvagten. Det
besluttes, at der i tårnet skal ligge tomme medlemskort, som fyrvagterne kan udlevere til
de nye medlemmer som en kvittering for betaling.
Ad 8. Generalforsamling den 2. april kl. 12 i Helgenæs Forsamlingshus med efterfølgende
konstitueringsmøde.
Næste ordinære bestyrelsesmøde mandag den 29. maj kl. 18. (afbud fra Dotta)
Referent Dotta

