
Sletterhage Fyrs Venner    
Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
     

 

Referat af bestyrelsesmøde 

den 5. marts 2018 

 
Afbud fra Jørn og Sonja 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Generel orientering fra formanden 
3. Økonomisk orientering og godkendelse af regnskab for 2017 
4. Arrangementer i foreningen 

                              Evaluering af 
                              gløgg i tårnet den 10.december 
                              madlavning i forsamlingshuset første onsdag i februar 
                              Kommende arrangementer 
                              Fortælleaften onsdag den 28. marts i fyret (Jens Jakob) 
                              Generalforsamling den 8. april i Forsamlingshuset 
                              Foredrag v/Sven den 28. april kl. 16 i fyret 
                              Udflugt til Blåvand den 23. maj (Jørn) 

5. Parkering/autocampere 
6. Orientering om kontingentindbetalingen 
7. Reception 15. martys Smutturen 
8. Skrivelse til fyrvagter (er den færdiggjort) 
9. Er der nyt om kanon og genetablering af trappe? 
10. Eventuelt 

11. Næste møde 

     

Ad 1.   Referat fra sidste møde godkendt. 

 

Ad 2.   Der er indkøbt nyt møblement til Udkigshuset og gulvet er malet. 

            Arrangementet med sømandssange er udsat på grund af sygdom. 

            Naturstyrelsen har etableret tre shelters, toilethus og rindende drikkevand på Slettervang. 

            Fibernet har installeret wifi, der kan benyttes af alle, der besøger området. 

            Der vil blive opsat et bord/bænkesæt ved Tyskertårnet. 

 

 



            Bestyrelsen vil anbefale opsætning af webcamera i fyret med retning ud over havet. Be- 

            slutning om dette skal træffes på den kommende generalforsamling. 

 

Ad 3.   Regnskabet gennemgås af kassereren, Alex, godkendes og underskrives af bestyrelsen. 

 

Ad 4.   Afholdte arrangementer: 

            Gløgg-eftermiddagen i december var en stor succes – mange medlemmer mødte op. 

            Næste år gentages arrangementet anden søndag i december kl. 14. 

            Madlavning i Forsamlingshuset fungerede fint.  Også her var der mange mennesker.  Enig- 

            hed i bestyrelsen om, at vi gerne gentager succesen, hvis vi bliver opfordret. 

            Kommende arrangementer: 

            Fortælleaften foregår onsdag den 28. marts kl. 19.30 i fyret.  Jens Jakob afleverer navne på 

            fortællere og ordstyrer til Hans, der herefter udsender indbydelse. 

            Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset den 8. april.  Indbydelse er sendt ud. 

            Foredrag v/Sven i fyret den 28. april kl. 16 er på plads.  Sven laver en beskrivelse af  

            arrangementet til Hans, der herefter sætter det på Facebook, på opslagstavlen ved Brugsen  

            og inviterer medlemmerne pr. mail. 

            Udflugt til Blåvand den 23. maj er på plads.  Jørn har lavet et fint program, som godkendes 

            af bestyrelsen.  Turen er gratis for nuværende og kommende fyrvagter.  Øvrige  

            medlemmer er velkomne mod en mindre egenbetaling. Der satses på, at frokosten  

            består af vesterhavsrejer. 

 

Ad 5.   Naturstyrelsen har sendt en skrivelse til kommunen vedrørende begrænsning af parkering 

            af autocampere ved fyret.  Der anbefales 6 parkeringspladser til autocampere og herudover 

            generelt parkeringsforbud fra kl. 22 – 06.  Bestyrelsens holdning er at tilslutte sig de 6  

            parkeringspladser, men at erstatte det tidsbegrænsede parkeringsforbud fra kl. 22 – 06 med  

            generelt overnatningsforbud udover de 6 autocampere.  Bestyrelsen afventer kommunens 

            tilkendegivelse, før vi foretager os yderligere. 

 

Ad 6.   Punktet udsættes til næste møde, hvor Jørn deltager. 

 

Ad 7.   I anledning af ”Smutturen” afholdes en lille reception i fyret med en repræsentant fra 

            kommunen den 15. marts med kaffe og kage. 

            I samme forbindelse bliver der den 25. marts kl. 11 en guidet tur ad Kystbefæstningsstien 

            med Sven som guide. 

            Der bliver opsat tællecamera ved stien, der kan registrere, hvor mange der kommer.   

            Cameraet kan genkende ansigter, sådan at hver mand kun tælles én gang. 

 

Ad 8.   Skrivelse til fyrvagter er færdiggjort og ser fin ud. Sven laver i første omgang 25  

            eksemplarer, der tages med på generalforsamlingen. 

 

Ad 9.   Intet nyt om trappe og kanon.  Naturstyrelsen rykker Kystdirektoratet vedr. tilladelse. 

 

Ad 10. Intet under eventuelt. 

 

Ad 11. I forlængelse af generalforsamlingen afholdes konstituerende møde, hvor fremtidige  

            bestyrelsesmøder aftales. 

 



 

           

 

         

 


