Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 10. august 2014
Afbud fra Tony, Jørn og Susanne
Dagsorden:
1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
2.
Generel orientering fra formanden
a. Er der svar fra politikerne vedr. finansiering af restaurering af
udkigshuset?
b. Er der nyt om brugsret for medlemmerne af udkigshuset mhp finansiering
af fremtidig vedligeholdelse?
3.
Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af temadag for fyrvagter – evaluering af Sankthansaften
Kommende arrangementer: Foredrag om begivenheder i området under krigen.
Skal det afholdes i sensommeren?
Dato for og planlægning af fyrvagtsfest.
4.
Status vedr. etablering af Ralgravnings-og 2.verdenskrigsrummet
5.
Foreløbig status vedr. sommersæsonen
6.
Eventuelt
7.
Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

En plexiglasmontre i udstillingen er beskadiget. Der er bestilt en ny.
Der vurderes at være behov for en plexiglasmontre over landskabsmodellen i
Stenrummet.
Maleren, der har malet fyrhus og tårn har på eget initiativ malet udkigshuset uden
beregning.
Snedkeren, der har tilrettet alle vinduer i fyrhuset, har på eget initiativ repareret
udkigshusets hjørner uden beregning.
Foreningen er taknemmelig for begge håndværkeres frivillige indsats.

De nye skraldespande flytter sig, når det blæser, og Naturstyrelsen vil opsætte
stakit omkring skaldespandene.
Flaskecontaineren er nu tømt, men er allerede godt på vej til at blive fyldt op igen.
Per, der er flyttet, er holdt med rengøringsarbejdet for SFV, og Ute er ansat til at
gøre rent 6 timer ugentlig.
Ad 2a

Punktet er p.t. ikke aktuelt og udgår

Ad 2b

Det besluttes, at Udkigshuset med virkning fra den 15.8.d.å. kan udlånes til
medlemmerne frem til kl. 13 for kr. 200, efter kl. 13 for kr. 200 og hele dagen
for kr. 400. Henvendelse om bestilling, betaling og nøgler skal rettes til Hans
eller Sven. Udlån vil blive indføjet i fyrtårnets kalender. Tony sender mail til
medlemmerne om ordningen.

Ad 3

Temadag for fyrvagter blev en god dag, og der er modtaget mange positive
tilbagemeldinger fra deltagerne.
Sankthansaften skal afholdes efter samme koncept næste år. Musikerne er bestilt og
det aftales, at repertoiret skal omfatte danske sommersange. Jens Jakob vil
allerede nu arbejde på at få en aftale i stand med næste års båltaler.
Det besluttes, at foredrag om begivenheder i området før, under og efter
2.verdenskrig finder sted fredag den 3. oktober kl. 19. Alex er foredragsholder.
Sven udarbejder indbydelse. Hans sætter den på hjemmesiden og i fyrtårnets
udhængsskab ved Brugsen og Tony sender indbydelsen ud til medlemmerne. Kaffe
og kage efter foredraget.
Fyrvagtsfest afholdes den 18. oktober kl. 18.30 på Sandballegård. Jens Jakob
arbejder på at skaffe underholdning i tidsrummet 20.30 – 21.
Glögg i fyrtårnet afholdes den 7. december kl. 15.

Ad 4

Sven og Alex arbejder med etablering af Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet.
Det er hensigten, at der skal være indvielse den 15. maj 2015.

Ad 5

Der har været mange besøgende i denne sæson – væsentlig flere end sidste år.

Ad 6

Jørn har foreslået afholdelse af forfatterforedrag i fyrtårnet. Han har tilbudt at være
tovholder. Der er positiv opbakning fra bestyrelsen til forslaget.
Sven vil undersøge muligheden for at få lavet en slags oversættelse af plancherne
til tysk i en enkel form.

Ad 7

Næste møde søndag den 7. december kl. 13.

Referent: Dotta

