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Referat af bestyrelsesmøde 

den 11. februar 2012 

 

Afbud fra Bo, Jens Jakob og Palle. 

 

 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2.   Generel orientering fra formanden 

3.    Regnskab 2011 

         4.   Samarbejde med den nye forening ”Helgenæs Præstegård” (Hans) 

                              5.   Arrangementer i fyret: 

                                    Evaluering af glöggeftermiddag.  Kan vi friste flere fastboende til 

                                    at møde op til vores arrangementer? (Jens Jakob) 

                                    Planlægning af kommende arrangementer.  Er der styr på general- 

                                    forsamling 2012?  Er der styr på sæsonstart St. Bededag? 

                                    Praktisk arbejde (opsætning af stole, evt. kaffebrygning m.m.) i 

                                    forbindelse med foredrag d.d. 

                             6.   Opfølgning fra sidste møde:    

                                   Hvordan går det med Naturhistorisk Museum og Marsvinerummet? 

                                   Er mulighederne for ændring af plancherne undersøgt? 

                                   Er der fundet båltaler til Sct.Hans? 

                                   Er der etableret kontakt til fremstilleren af miniaturefyrtårn? 

                                   Hvordan går det med kopiering af eksisterende tegning af fyrtårnet? 

                                   Har Farvandsdirektoratet fundet tegninger af urværk og lod? 

                                   Er der afklaring af forsikringer vedr. økonomi og bestyrelse? 

                            7.    Drøftelse af annoncerings- og formidlingsmulighederne i det 

                                   kommende halvår, herunder 4 forslag fremsendt fra Bo! 

                            8.   Eventuelt 

                            9.   Næste møde 

 

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt. 

 

Ad 2. Ingen generel orientering fra formanden.  Det er en stille tid omkring fyrtårnet p.t. 



 

 

 

Ad 3. Regnskab for 2011 er godkendt af revisor og underskrevet af bestyrelsen.   

 Økonomien er fortsat sund. 

 

Ad 4. SFV har modtaget projektbeskrivelse fra den nye forening Helgenæs 

 Præstegård.  Det fremgår, at der er planlagt etablering af rigtig mange tilbud og 

 at foreningen vil henvende sig til en bred personkreds. 

 Hvad angår fremtidigt samarbejde mellem SFV og Helgenæs Præstegård vil det 

 være vores forslag, at der som udgangspunkt etableres et uformelt samarbejde 

 som f.eks. gensidig orientering om planlagte arrangementer. 

 

Ad 5. Det besluttes, at glögg-eftermiddagen i december gentages i 2012. 

 Markering af sæsonstart vil i lighed med de foregående år blive gentaget 

 St. Bededag 

 Generalforsamling den 25.marts kl. 13 annonceres i de gratis ugeaviser i 

 området og ved opslag i Brugsen.  Dagsorden er sendt ud til medlemmerne. 

 Det vurderes, at nuværende arrangementer i foreningen henvender sig til 

 alle, der har interesse for området omkring Sletterhage Fyr. 

 

Ad 6. Naturhistorisk Museum er i fuld gang med udbygning af Marsvinrummet. 

 Der opsættes fladskærm med indlagt marsvinprogram.  Det vil være muligt 

 at erstatte med andre programmer.  Der vil kunne høres ”marsvinlyd” Lyset 

 fra vinduet vil blive dæmpet. 

 Desuden vil NM sørge for, at vindmåleren bliver reguleret. 

 Muligheden for tidligere omtalte ændringer af plancherne tages op af Hans ved 

 lejlighed.  Hans vil tale med NM om rettelse af diverse stavefejl på plancher i 

 Stenrummet. 

 Sven oplyser, at det ser ud til, at der er fundet en taler til Sct. Hans bålet.  Det 

 besluttes, at der skal sendes opfordring til Naturefterskolen om at deltage i 

 Sct. Hans arrangementet som de gjorde sidste år.  I forlængelse af bålet 

 besluttes, at medlemmerne skal have mulighed for at samles over et glas vin. 

 Der ser ud til at være fundet en mand, der kan og vil fremstille tidligere 

 omtalte miniaturefyrtårn til Stenrummet. 

 Der arbejdes med kopiering af eksisterende tegninger af fyrtårnet. 

 Der arbejdes med fremskaffelse af oprindelige tegninger af urværk og lod. 

 Dette vanskeliggøres, da Farvandsvæsnet er nedlagt.  Hans følger sagen. 

 Tegning af forsikringer vedrørende økonomi og bestyrelse droppes. 

 

Ad 7. Med henblik på fremtidige formidlingsmuligheder via facebook deltager 

                      Hans i kursus for naturformidlere.   

 I øvrigt udsættes Bo's forslag vedrørende fremtidig formidling til bestyrelses- 

 møde efter generalforsamlingen, hvor det forventes, at der skal udpeges 

 et nyt bestyrelsesmedlem til at varetage formidlingsopgaverne. 

 

Ad 8. Dagens foredragsholder vedrørende lodsning i Århusbugten ønsker ikke 

 aflønning.  I stedet er det aftalt, at der doneres kr. 1000 til Århus Søfarts- 



 

 

 

 museum. 

 Finn oplyser, at han ikke ønsker at varetage opgaven som kasserer, men 

 lader sig venligt overtale til at fortsætte til generalforsamlingen i 2013. 

 

Ad 9. I forlængelse af generalforsamlingen den 25. marts skal der være konstituerende 

 møde i bestyrelsen.  Samtidig aftales næste bestyrelsesmøde. 

 

Referent:  Dotta 


