Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 17. juni 2012

Afbud fra Susanne.
Dagsorden:
1.
2.
3.

6.
7.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Arrangementer i fyrtårnet:
a. Sct.Hansaften – hvad skal der gøres? Og hvem gør hvad?
b. Forslag til kommende arrangementer!
Opfølgning fra sidste møde: Marsvinerummet – regulering af
vindmåleren – rettelse af stavefejl på plancherne i istidsrummet miniaturefyrtårn – tegninger af urværk og lod.
Udsat fra sidste møde: Drøftelse af annoncerings- og
formidlingsmulighederne (4 forslag fremsendt af Bo)
Eventuelt
Næste møde

Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Sletterhage Fyr er kommet på facebook.
Hans lægger generelle oplysninger ud på facebook-siden.
Hans har sammen med naturvejleder Jens Reddersen deltaget i frivillighedskonference. Diverse organisationer orienterede om, hvad man gjorde for at
fastholde frivillige og for at tiltrække ny ”arbejdskraft”
I samarbejde med Jens Reddersen er Hans i gang med at arrangere kursusdag for fyrvagter og medlemmer af SFV. Dagen er fastsat til den 23. august.
Udskiftning af indgangsdøren til fyrtårnet er nu langt om længe på trapperne.

4.

5.

Der er lagt et link ind til Rolf Larsens hjemmeside på fyrets hjemmeside.
Der har været besøg i fyrtårnet af en skovbørnehave.
Desværre er der forsvundet en kikkert i fyrets åbningstid. Fremover skal
der kun stå 3 kikkerter fremme ad gangen, og de skal placeres på bordet ved
fyrvagten, der skal stå for udlån.
Der er nu plakater af fyrtårnet til salg for kr. 100.
Der har været efterspørgsel på scrapbøgerne, og det besluttes, at der
fremstilles 20 ekstra eksemplarer. Sven sørger for, at det sker.
Alle økonomiske mellemværender med Syddjurs kommune er bragt ud af
verden.
LAG Djursland holder møde i Udkigshuset den 21. august. Hans sørger for
det fornødne i den anledning.
Ad 3.

a) Indbydelse til Sankthansaften er sendt ud. Der er etableret aftaler med
Hans Vartenberg og Ivar Hesselberg vedrørende båltale og musik.
Halvdelen af P-pladsen afspærres for ikke at få biler for tæt på bålet.
Medlemmerne er opfordret til at meddele, om de har kvas til bålet, som så
i givet fald vil blive afhentet. Sven holder styr på afhentningen.
Der bydes på et glas vin/sodavand. Brugsen sponsorerer sodavand.
SFV er i besiddelse af sanghæfter. Da de har været dyre at fremstille, er det
vigtigt at de samles ind til brug for næste år.
Bålet tændes kl. 20.30.
b) Solnedgangskoncerten er annonceret på fyrets hjemmeside. SFV er ikke
involveret i arrangering af koncerten.
Foreløbigt planlagte fremtidige arrangementer vil være fyrvagtfest,
glöggkomsammen og muligvis genudbydning af en eftermiddag med
sømandssange til efteråret.
Ideer til foredrag eller andet arrangement skal overvejes til næste
bestyrelsesmøde.

Ad 4.

Marsvinerummet bliver sat op inden 1. juli. Vindmåleren virker nu.
Hans vil genoptage drøftelse vedrørende rettelse af stavefejl på stenplancherne med Naturhistorisk Museum.
Miniaturefyrtårn er nu på plads.
Der er fremkommet noget materiale vedrørende urværk, som ikke vurderes
at være brugbart i udstillingen. Historisk materiale bliver ikke længere bevaret.

Ad 5.

Da Susanne ikke kunne være tilstede d.d., har hun og Hans aftalt møde, hvor
fremtidige annoncerings- og formidlingsmuligheder skal drøftes.
Orientering til den resterende bestyrelse vil ske på næste bestyrelsesmøde.

Ad 6.

Kommunen finder ikke Udkigshuset bevaringsværdigt. Da udgifter til
reparation/vedligeholdelse er forestående, ønsker kommunen at nedrive
bygningen. Det drøftes, om SFV skal overtage reparation og vedligeholdelse

for at kunne bruge huset, men det vurderes, at udnyttelsesmulighederne ikke
vil kunne stå mål med omkostningerne.
Hans har givet udtryk for, at han vil være interesseret i givet fald at overtage
udkigshuset til brug som ishus. Hvis kommunen og naturstyrelsen beslutter at
nedrive huset vil bestyrelsen støtte Hans’ ønske.
Hans var fraværende under drøftelse af dette punkt.
Drøftet vindmøller, der er planlagt opsat i udsigten fyrområdet/Tunø. Der er
bekymring for forringelse af udsigten så meget desto mere set på baggrund af
vores status af unik beliggenhed og bevaringsværdigt fyrtårn. Det besluttes,
at vi i hvert fald p.t. undlader at intervenere som forening, men følger
udviklingen nøje. Der vil komme en høring, hvor hver især har mulighed for at
tilkendegive sin holdning.
Der vil snarest blive placeret et skilt på P-pladsen med ”Fyrtårnet åbent”.
Desuden besluttes at placere et udhængsskab med oplysning om åbningstider m.m. til højre for indgangsdøren til tårnet. Eventuelt pyntes med
2 flag.
Ad 7.

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 2. september kl. 14.

Referent: Dotta

