Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 26. november 2018
Afbud fra Alex, Sonja og Erling
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
herunder:
Referat af møde med Naturstyrelsen
Web camera
3. Økonomisk orientering
4. Arrangementer i foreningen:
Evaluering af:
Fyrvagtsfest
Foredrag den 19.10.
Kommende arrangementer:
Gløgg i fyrtårnet den 9.12. kl. 14
Generalforsamling 2019
Fyrtårnsudflugt 2019
5. Forslag til aktiviteter i åbningstiden for børn (udsat fra sidste møde) (Jørn)
6. Målsætning for antal medlemmer (Jørn)
7. Status på kanonen (Sven)
8. Eventuelt
9. Næste møde mandag den 25. februar 2019

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt
Ad 2. Webcamera er endnu ikke sat op, men det er godkendt og der er trukket kabel. Der
arbejdes på opsætning i løbet af vinteren.
Tapasprojekt (forskning vedrørende førerløse biler) er sat i værk ved fyret!
Der er sat 2 radiatorer op i toiletrummene, således at toiletterne kan holdes frostfri.
Affaldsgården bliver betalt af Naturstyrelsen.
Vinduet i badeværelset i gavlen er udskiftet og betalt af Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen har påtaget sig at betale for nyt tag på Udkigshuset.
Det besluttes at lægge nyt gulv i Udkigshuset, da det nuværende er svært at holde rent.
Sagen vedrørende begrænsning af autocampere på P-pladsen er sendt til ministeriet til
udtalelse.
Naturstyrelsen vil rette henvendelse til kommunen vedrørende den dårlige lugt i
cementrøret.
Der er sat gelænder op ved nedgangen til stranden fra stien langs vandet.
Naturstyrelsen har rost vores forening.
Ad 3. Økonomien ser fortsat rimelig ud.
Ad 4. Fyrvagtsfesten var i lighed med de foregående år rigtig god og hyggelig og afholdes på
samme måde næste år.
Foredraget den 19. oktober var meget spændende, men der var ikke plads til alle
fremmødte, og mange, herunder medlemmer, måtte tage hjem med uforrettet sag. Det
besluttes, at medlemmerne fremover skal have buddet først og at der skal sættes en
deadline for tilmelding, hvorefter resterende pladser lægges ud til alle. Marianne vil
påtage sig at administrere tilmeldingerne. Foredraget skal gentages til påske, og der
arbejdes hen imod onsdag den 17. april kl. 19 afhængig af, om foredragsholderen kan.
Gløgg i Fyrtårnet afholdes søndag den 9. december kl. 14. De af bestyrelsen, der kan
hjælpe, møder kl. 13.
Arrangementet omkring Sømandssange, der to gange har været aflyst, afholdes
tirsdag den 19. marts kl. 19.
Generalforsamling afholdes søndag den 7. april kl. 12.
Teatret OM vil opføre en forestilling om danske fyrtårne ”Historier fra havet” den
17. og 18. maj kl. 14 og 19.30.
Den årlige fyrtårnsudflugt vil om muligt blive afholdt tirsdag den 28. maj. Jørn
arbejder på sagen.
Ad 5. Der er enighed om, at børn, der besøger fyrtårnet, skal tilbydes særlig aktivering. Det
kunne eventuelt være opgaver på Kystbefæstningsstien. Der arbejdes videre med det!
Ad 6. Foreningen omfatter nu ca. 300 medlemmer. Alle, der fremover har lyst til at melde sig
ind, vil naturligvis være mere end velkomne. Men det vurderes, at der ikke i det
kommende år vil være behov for den særlige hvervekampagne, der i de sidste par år, har
indebåret, at fyrvagter, der skaffede et nyt medlem, fik en flaske rødvin. Så ordningen
droppes indtil videre.

Ad 7. Kanonen venter på at blive malet. Herefter bliver den stillet op.
Ad 8. Ingen emner under Eventuelt.
Ad 9. Næste møde afholdes mandag den 4. marts kl. 18 i Fyret. (Tidligere aftale om 25.
februar droppes)
Referent: Dotta

