
Dagsorden til bestyrelsesmøde 

mandag den 29. maj kl. 18 

  

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde 

2.     Generel orientering fra formanden 

3.     Arrangementer i fyrtårnet 

                              Evaluering af arrangementer siden sidste møde: 

                              Generalforsamling 2.4. 

                              Udflugt til Samsø 27.4. 

                              Indvielse af Kystbefæstningsstien 5.5. 

                              Kommende arrangementer: 

                              Sankthansaften v/Sven 

                              Foredrag v/Alex og Sven 

                              Fortælleaften v/Jens Jakob i august 

                              Naturen på Helgenæs v/Hans evt. i efterårsferien 

4.     Fremtiden for Kystbefæstningsstien – guidede ture (Hans) 

5.     Fastsættelse af datoer for resten af året hvad angår bestyrelsesmøder, 

julefrokost, fyrvagtsfest m.m. (Jørn).  (vi har allerede bestyrelsesmøde 11/9. kl.18 i 

kalenderen – datoen blev fastsat, da vi på et bestyrelsesmøde 

besluttede, at møderne fremover skulle i fyrtårnets kalender for at medlemmerne 

kunne få mulighed for at deltage efter forudgående tilmelding (Dotta)) 

6.     Eventuelt 



7.     Næste møde 

  

Referat. 

  

Deltagere: Hans, Jens Jacob, Alex, Sven, Marianne og Jørn. 

  

Afbud: Dotta, Sonja og Erling. 

. 

Referent: Jørn 

  

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt. 

  

Ad2. Bestyrelsen konstituerede sig med samme bemanding, som tidligere. 

Fra 6-21 juni renoveres tårnet udvendig. Indvendig males, SFV betaler 15.000 for dette. 

Kosteskabets dør er sendt til ændring, så der bliver en lille luge, og der bliver opsat 

varme i kosteskabet, så fyrvagterne ikke skal fryse mere. 

  

Ad3.Generalforsamling forløb tilfredsstillende, og gentages i samme set up næste år. 

Tilfredshed med Samsø turen, og Jørn finder et nyt tårn til næste år, og laver oplæg. Det 

er primært et arrangement for de fyrvagter, der stiller sig til rådighed for den kommende 

sæson. 

Hvis der er plads i bussen, kan man evt. invitere andre medlemmer med mod betaling. 

Indvielse af Kystbevogtningsstien stor succes, massiv mediedækning. 



Stor ros til Hans og Sven. 

Der skal arbejdes på at få en trappe eller lign. Ved den første opgang fra stranden. 

  

Alex fik lidt uden for dagsordenen tilladelse til at fremlægge en råbalance, der viser at, 

vi d.d. har en egenkapital på 189.135. 

Store poster er: 

Generalforsamling, 12.337 

Samsø turen, 16.931 

Stien 80.650 indtil videre, der kommer tilskud fra Tved Fonden på 50.000. 

  

Kommende arrangementer: 

18.6 Botanikkens Dag, Eva Kullberg med Blomster og Anitta Søholm med mad. Hans er 

tovholder 

4.6 Violette Visioner, et arrangement i forbindelse med Aarhus som Kulturby. 

23.6 Sct. Hans aften. Musik og båltaler er bestilt af Sven og brænde af Hans. Man 

diskuterede om der kunne være behov for et telt i tilfælde af dårligt vejr. Hans tager 

kontakt til Forsamlingshusets bestyrelse og Præstegårdens bestyrelse for evt. at overtage 

Stig Korsgaards telt i fællesskab. 

Helgenæs før/under og efter 2. verdenskrig ved Sven, dato følger. 

Fortælleaften af folk fra tilknytning til fyret, Jens Jacob har kontakt til en række 

fortællere og fortsætter med arrangement også med at finde en interviewer evt. Stig 

Olesen eller Arne Jensby. En aften i august alternativt en dag i efterårsferien. 

  

Ad.4. Ingen initiativer vedr. guidede ture på Kystbevogtningsstien p.t. 

  

Ad.5.11.9 kl. 18.00Bestyrelsesmøde. 



22.11 kl. 17.30. Bestyrelsesmøde og julefrokost hos Jørn Apollovej 42. 

21.10 kl. 18.30. Fyrvagtfest på Sandballegård. 

10.12 kl. 15-17. Julegløgg i Fyret. 

26.2 kl. 18.00. Bestyrelsesmøde i Udkigshuset. 

8.4. kl. 12.00. Generalforsamling i Forsamlingshuset. 

  

Ad.6. Jørn laver udkast til Logbog/Håndbog for Fyrvagter. 

Hans bestiller 2 nye sandwichskilte, med plakater der reklamerer for at aflægge besøg i 

Fyret. 

 


