Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 19. juni 2009

Tilstede var Hans Minke, Kurt Nørgaard Petersen, Palle Germer, Bo Skaarup, Palle Brandt Jensen,
Niels Havers-Christensen og Dotta Skovgaard-Petersen.

Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelse
2. Forretningsorden
3. Visioner for foreningens virke? Værdier og holdninger….
4. Samarbejdsaftaler med kommunen og Skov- og Naturstyrelsen. Rettigheder og
forpligtelser, muligheder og begrænsninger. Kontaktperson til kommune.
5. Formidlingsideer? Strategi og målsætning. Initiativer og tidsplaner
6. Medlemsforhold. Hvilke privilegier skal medlemmer have?
7. Kommunikation til medlemmer og omverden
8. Mediearbejde. PR strategi
9. Udleje/brug af lokaler til forsk. Formål
10. Vedligeholdelse/rengøring
11.Samarbejdsflader i øvrigt. Andre lignende foreninger eller interessegrupper i indog udland?
12.Styr på fremviserholdet, lave vagtplaner for dem, der skal fremvise fyret i
weekender
13. Ansvar for nøgler. Hvem har dem og hvor mange?
14.Fastsætte dato for kommende bestyrelsesmøder

Ad 1. Formand:
Hans
Næstformand: Bo
Sekretær:
Dotta
Kasserer:
Kurt
Ad 2. Kurt fremskaffer opskrift på forretningsorden fra relevant forening til næste møde
Ad 3. Hvad angår visioner tages udgangspunkt i §2 i foreningens vedtægter, der beskriver
formålet. Der skal arbejdes med visionerne, sådan at der lidt efter lidt tegner sig et
billede. Til brug for processen vil Kurt inden næste møde fremsende materiale vedrørende
visioner/mål/delmål. Visioner skal være et punkt på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.
Kurt giver udtryk for, at det er vigtigt at opretholde fyrets naturmæssige værdi.
Hans fremhæver, at der skal sættes grænser for stedet benyttelse.
Bo ser fyret som en slags folkegave, der ikke kun skal være til glæde for nogle få.
Der er enighed om, at fyrtårnet skal være åbent og tilgængeligt som normalt, selvom
interessegrupper i samme tidsrum måtte have booket lokalerne til andre aktiviteter.
Ad 4. Formanden påtager sig opgaven og bruger næstformanden som sparringspartner. Formanden er kontaktperson til kommunen.
Palle B.J. gør opmærksom på, at der på Molsportalen er mulighed for at lave et link til
fyrtårnets hjemmeside.
Ad 5. Kurt påpeger, at det er nødvendigt at have styr på mål, visioner og værdier, før der kan
træffes konkrete beslutninger om fyrtårnets benyttelse. Der er enighed om dette, men der
fremsættes alligevel nogle ideer:
Bo er i besiddelse af materiale fra Thyge Jensen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, der
omhandler naturen omkring Sletterhage Fyr i vandet, i luften og på land. Materialet er tænkt
som oplæg til en permanent oplevelsesudstilling i fyrtårnet, og alle synes, at det lyder rigtig
spændende og at det er værd at arbejde videre med.
Skov- og Naturstyrelsen har planer om at lave en udstilling i madpakkerummet bag
toiletterne.
Palle B.J. rejser spørgsmålet, om eksisterende lystøndehus eventuelt kan flyttes ud i området
omkring fyret! Huset er 300 m2 og stammer fra 1800-tallet. Det ligger p.t. i depot. Bo
mener, at vi skal holde os til nuværende bygninger på matriklen. Rigtig mange instanser
er involveret i fyret og området omkring det, og der vil givetvis være rigtig mange
holdninger til et eventuelt lystøndehus. Det besluttes, at Palle undersøger, om det overhovedet vil være en mulighed.
Palle B.J. foreslår, at der etableres en radiostation. Han udleverer materiale vedrørende
Fyrskib XXI Diplom for kontakter med fyrtårn og fyrskibe over hele verden samt vedrørende Amateur Radio Lighthouse Society. Der er givet tilladelse til opsætning af webcamera på fyrtårnet, og Fyrets Venner skal nu tage stilling. Punktet skal på dagsordenen
på næste møde.
Kurt foreslår, at der etableres samarbejde med andre fyrtårne om vandreudstillinger.
Kurt giver udtryk for, at vi skal arbejde for at bevare det bevaringsværdige, men dog også
være åbne for, at der kan komme lidt nyt til.
Ad 6. Hans oplyser, at der p.t. er 43 betalende medlemmer.

Der er enighed om, at medlemmer skal have gratis adgang til fyrtårnet og at der skal
være et årligt arrangement for medlemmer. Bo tilbyder, at han uden omkostninger vil
holde foredraget ”Danmark – landet ved havet”. Der er desuden forslag om at tilbyde
medlemmerne deltagelse i en årlig udflugt.
Ad 7. Palle G. vil påtage sig opgaven omkring kommunikation med medlemmerne. Så vidt det er
muligt, skal dette ske via mail.
Kommunikation med omverdenen ses primært som en formandsopgave.
Ad 8. Det fremhæves, at mediearbejdet er en vigtig del, der skal prioriteres. Formand tager sig af
dette i samarbejde med næstformand.
Ad 9. Der er behov for struktur på booking af lokaler med henblik på koordinering samt
forhandling med lejerne.
. Der er endvidere behov for struktur på vagtplanen for ”fyrpasserne”.
Niels vil tage vare på disse opgaver.
Ad 10. Hvad angår rengøring og vedligeholdelse skal det afklares, hvilke instanser der er forpligtet til at gøre hvad. Hvordan er forpligtelserne fordelt mellem skov- og naturstyrelse
kommunen og Fyrets Venner. Hans vil få dette afklaret. P.t. har Syddjurs et firma ansat
til at gøre toiletterne rene. Lillian tager sig lidt af den indvendige rengøring. Der skal forhandles med kommunen om betaling for maling, anskaffelse af toiletpapir og andre ting.
Hans vil tage sig af samarbejdsaftale, og vil underskrive efter accept fra bestyrelsen.
Der skal findes en løsning på betaling af indvendig rengøring, der formentlig vil
påhvile Fyrets Venner.
Ad 11.Hans har i forbindelse med etablering af isvognen købt hjemmesiden SletterhageFyr.dk
Han er villig til at dele den med Venneforeningen og til at påtage sig opgaven som
webmaster.
Det besluttes, at der indgås en juridisk aftale om hjemmesiden. Hans vil udarbejde et
forslag til en samarbejdsaftale, sådan at foreningen ikke mister hjemmesiden, hvis Hans
trækker sig ud.
Kontingent for andre foreninger eller interessegrupper fastsættes individuelt. Inden
næste møde skal vi hver især undersøge, hvad man gør andre steder.
Ad 12. Se punkt 9.
Ad 13. Det besluttes, at Hans er nøgleansvarlig, og at Niels får en nøgle.
Et tidligere fremsat forslag om udskiftning af den gamle lås tages op senere, hvis der
i mellemtiden er kommet flere værdier i bygningen.
Ad 14 Næste møde fastsættes til søndag den 23. august kl. 15.

Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen

