
Sletterhage Fyrs Venner    

Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
     

 

 

 

Referat af generalforsamling den 28. marts 2010 

i foreningen Sletterhage Fyrs Venner 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning v/formanden 

4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 

5. Indkomne forslag:  Opsætning af web kamera på fyret 

6. Fastsættelse af kontingent. Enkeltperson kr. 100 – Husstand kr. 200 

7. Valg til bestyrelse. På valg: Bo Skårup, Dotta Skovgaard-Petersen og Niels Havers-

Christensen.  Bo og Dotta ønsker genvalg.  Niels ønsker ikke genvalg.  Hvad angår 

suppleanter ønsker Lillyan Mikkelsen ikke genvalg. 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

 

Ad 1. Jørgen Ørgaard vælges til dirigent.  Det konstateres, at generalforsamlingen er lovlig  

 og beslutningsdygtig. 

 

Ad 2.  Dotta Skovgaard-Petersen vælges til referent. 

 

Ad 3. Formandens beretning fremlægges. 

 Jens Erik Jacobsen ønsker oplyst, hvilket område udstillingen dækker.  Formanden  

 redegør for udstillingens omfang på grundlag af det foreliggende materiale. 

 Spørgsmål fra salen om sikkerhed.  Formanden redegør for planer om alarmstystem. 

 Ros fra salen til formand og bestyrelse. 

 Beretningen godkendes enstemmigt. 

 

Ad 4. Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

 



Ad 5. Afstemning om hvor vidt bestyrelsen skal arbejde videre med opsætning af  

 webkamera. 

 Spørgsmål fra salen vedrørende finansiering.  Formanden redegør for, at der ikke 

 er lagt op til, at udgiften skal afholdes af foreningen. 

 På spørgsmål fra salen svarer Palle Brandt Jensen, at det ikke skal være et over- 

 vågningskamera i forhold til stranden og private både. 

 Afstemningsresultat:   ja 8 – nej 14 – 12 undlod at stemme. 

 Det konstateres, at bestyrelsen p.t. ikke skal arbejde videre med opsætning af  

 webkamera. 

 

Ad 6. Kontingent fastsættes som foreslået. 

 

Ad 7. Bo Skårup og Dotta Skovgaard-Petersen genvælges til bestyrelsen.  Sven Weel  

 Jensen vælges til bestyrelsen.  Lars Holmboe vælges til suppleant. 

 

Ad 8. Finn Sørensen genvælges som revisor og Henrik Glahder genvælges som  

 suppleant for revisor. 

 

Ad 9. Der fremsættes forslag om, at kendskabet til foreningen udbredes til hele Djursland. 

 Der fremsættes i al gemytlighed forslag om, at foreningen fejres med fyrværkeri. 

 Det oplyses, at der den 4. august kl. 19 er natur- og kulturhistorisk vandring omkring 

 fyret.  

 Det oplyses, at første del af udstillingen i fyrtårnet åbner pinselørdag. 

 

Referent: Dotta Skovgaard-Petersen 

 

 

Sletterhage, den 28. marts 2010 

 

Som dirigent:    sign. Jørgen Ørgaard 

 

 

 


