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Referat af bestyrelsesmøde 
den 28. februar 2010 

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

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Generel orientering fra formanden 
3. Status på udstillingsarbejdet 
4. Eventuelle nye ideer vedrørende møbelindkøb 
5. Vagtordningen, herunder åbningstiden og samarbejde med Ældresagen 
6. Planlægning af generalforsamling, herunder punkter til dagsordenen 
7. Driftsbudget 2010 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 

 
 
Ad 1 Referat fra sidste møde godkendt. 
 
Ad 2 Flytning af køkkenet i fyrtårnet er i gang.  Udgiften dækkes af Skov- og Natur- 
 styrelsen. 
 
 Der skal være besigtigelsesmøde med Syddjurs kommune den 22. marts. 
 
 
Ad 3 Der foreligger skriftlig tidsplan for opstilling af udstillingen udarbejdet af 
 Naturhistorisk Museum samt oversigt over udstillingsgenstande og tekst- 



plancher. Diverse beslutninger er ved at være på plads, og det forventes, at det 
praktiske arbejde omkring udstillingen snarest påbegyndes. 

 
 Det er planen, at udstillingen i fyrtårnets store lokale skal åbne til pinse.  Der 

søges p.t. om økonomiske midler til den resterende del af udstillingen. Hertil 
budgetteres med en udgift på ca. kr. 700.000.   

 
Ad 4 Hans fremlægger diverse forslag til stole til fyrtårnet, og der er enighed i bestyrelsen 

om en konkret stabelstol i egetræ.  Hans vil arbejde videre med dette.   
Hvis disse stole bliver en realitet, skal der findes frem til borde, der overvejende er 
fremstillet af egetræ.                                 

 
Ad 5 Vedrørende åbningstid for udstilling og tårn satses på, at der i perioden 1. juni til 

omkring skoleferiens afslutning holdes åbent i hverdagene fra kl. 12 – 16 og i 
weekends fra kl. 11 – 16.  I den øvrige del af sommerperioden holdes åbent i 
weekends fra kl. 11 – 16.   Der skal herudover være mulighed for adgang efter aftale 
og behov. 

 
 Der skal gøres en indsats for at sikre, at vagtordningen kommer til at fungere. 
 Palle B.J. har tilbudt at kontakte Ældresagen.  Resultatet heraf efterlyses! 

Hans og Niels vil efterspørge vagter ved førstkommende fællesspisning i 
Forsamlingshuset. 

 Niels vil via mail undersøge, om der er mulige vagter blandt medlemmerne. 
 

Kommende vagter skal have mulighed for tilførsel af viden om udstilling m.m. med 
henblik på at kunne besvare spørgsmål fra de besøgende og måske komme i 
spændende dialoger. 

 Der er desuden planer om en lille årlig fest for vagterne. 
 
 Der skal etableres et alarmsystem i fyrtårnet, og det skal være bemandet i åbnings- 
 tiden. 
 
Ad 6 Hans har varslet foreningens generalforsamling på hjemmesiden og ved opslag i 

relevante forretninger.   Palle G. vil sende indbydelse til medlemmerne. 
 
 Generalforsamlingen afholdes søndag den 28. marts kl. 13. Bestyrelsen møder 
 kl. 12.    
 
Ad 7 Udkast til driftsbudget 2010 drøftes, tilrettes og godkendes. 
 
Ad 8 Ingen emner til eventuelt 
 
Ad 9 Næste møde vil være søndag den 28. marts kl. 12 – 13. 
 
 
Referat udarbejdet af Dotta Skovgaard-Petersen 
 
 
  
 
 
  
 


