
Sletterhage Fyrs Venner    
Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

den 17. september 2018 

 

Afbud fra Jørn og Sonja 

 

Dagsorden: 

 

1. Referat fra sidste møde eksisterer ikke, da mødet blev afholdt under buskørsel 

2. Generel orientering fra formanden. 

3. Økonomisk orientering. 

4. Evaluering af sommersæsonen. 

5. Autocampering på P-pladsen. 

6. Arrangementer i foreningen: 

            Evaluering af: 

            -fyrvagtsudflugt til Blåvand 

            -arrangement m/teatret OM den 9.september 

            -arrangement Vild mad 

            Kommende arrangementer: 

            -Fyrvagtsfest den 20.oktober kl.18.30 

            -Gløgg i fyret. 

 

7. Madlavning til fællesspisning i forsamlingshuset 

8. Ny aftale med kommunen 

9. Kanonopsætning/trappe/affaldsgård 

10. Webkamera 

11. Ny alarm 

12. Forslag til aktiviter i åbningtiden for børn 

13. Køb af 2-3 borde-/bænkesæt. (Jørn) 

14. Evt. 

15. Næste møde mandag den 26. november. 

 

 

 

 

 



 

Ad 1.  Ingen kommentarer til sidste møde 

 

 

Ad 2.  Der er modtaget allonge til aftale med kommunen vedrørende forhøjelse af tilskud til  

           rengøring af toiletter med kr. 12.000 i forbindelse med overgang fra sæsonrengøring til 

           helårsrengøring. 

 

Ad 3.  Pr. d.d. er kassebeholdningen kr. 205.000.   Det forventes, at økonomien ved årets udgang 

           ser rimelig ud. 

 

Ad 4.  Der har i indeværende sæson været travlhed omkring fyret. Fyrvagterne har været 

           meget engagerede og meget villige til at stille op.  Det overvejes at benytte den lange  

           åbningstid (kl.11-17)  også uden for højsæsonen.  Der er jævnligt besøgende, der  

           forgæves har stået ved indgangen fra kl. 11. 

 

Ad 5.  Der har i sommer været anbragt sedler i vinduerne på autocamperne med besked om, at der  

           må holde 6 autocampere i max 24 timer, og at overnattende bedes parkere bagerst på  

           P-pladsen.  Det forventes, at Naturstyrelsen sætter et mere autoriseret skilt op på P-pladsen. 

 

Ad 6.  Stor ros til Jørn for organisering af en fin tur til Blåvand.  Foreningen venter nu spændt på 

           hans oplæg til fyrudflugt 2019!  Kunne Tunø være en mulighed? 

           Arrangementet med Teatret OM havde ca. 25 fremmødte.  Der vil blive et arrangement 

           næste år, som skal annonceres bedre. 

           Vild med mad-arrangementet løber ikke rundt økonomisk.  Arrangementet vil ikke  

           fremover blive sponsoreret af SFV. 

            

           Fyrvagtsfest afholdes på Sandballegård lørdag den 20. oktober kl. 18.30.  Invitationer er 

           sendt ud. 

           Gløgg i fyret afholdes søndag den 9. december kl. 14. 

           Sven oplyser, at Daniel Astola og Casper Clemmensen er villige til at holde et foredrag 

           om bl.a. Helgenæs' og Århusbugtens' betydning i vikingetiden.  Det besluttes at satse på  

           afholdelse af foredraget fredag den 19. oktober kl. 19.  Sven udarbejder oplæg til Hans, der  

           herefter udsender invitation til medlemmerne. 

 

Ad 7.  Det må konstateres, at SFV ikke i år kan overskue at bidrage med madlavning til  

           Fællesspisning i Forsamlingshuset.  Foreningen vil gerne have tilbuddet igen næste år. 

 

Ad 8.  Er behandlet under punktet ”orientering fra formanden” 

 

Ad 9.  Trappen er etableret.  Kanonen forventes opstillet inden sæsonstart 2019. 

 

Ad 10. Der arbejdes på opsætning af webcamera indendørs, sådan at det er beskyttet mod vind og 

            vejr.  Forventes etableret inden sæsonstart 2019. 

 

Ad 11. Alarmsystemet har fungeret ustabilt.  Firmaet har nu opsat nyt system, der p.t. virker. 

 

Ad 12. Der er indkommet en del gode forslag til aktiviteter for børn.  Punktet drøftes på næste 



            

 møde, hvor Jørn kan være med. 

 

Ad 13. Det besluttes at indkøbe yderligere 3 stk. borde-/bænkesæt.  4 sæt skal tøjres med  

            betonplade, så de ikke kan flyttes.  Desuden skal der på de øvrige stå, at de ikke må 

            flyttes. 

 

Ad 14. Intet under eventuelt. 

 

Ad 15. Næste møde afholdes mandag den 26. november.  Afbud fra Alex. 

 

Referent: Dotta 

             


