Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 17. juni 2011

Afbud fra Jens Jakob.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Markedsføring af fyret
Arrangementer i fyret
a. Evaluering af ”Åbning af udstillingen”
b. Kommende arrangementer generelt
c. FOCUSPUNKT: Sct.Hansaften – Hvem gør hvad?
5. Eventuelt
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2.

Det er besluttet, at der skal købes entrebillet til fyret for at overvære den
gratis solnedgangskoncert den 7. august. Entrebilletten koster kr. 25 og
kan købes på Turistkontoret i Ebeltoft.

Ad 3.

Skovrider Peter Brostrøm har accepteret at opsætte orienteringsskilte om
åbningstider m.m. på P-pladsen og ved fyrtårnet. Hans aftaler med Peter
Brostrøm, hvor skiltene skal placeres.
Hans har oprettet Sletterhage Fyr på Facebook, hvor relevante billeder og
links kan lægges ind. Bo vil få mulighed for at filme relevante begivenheder
og klippe dem til.
Sommeravisen er interesseret i at bringe gode historier og pudsige begivenheder gerne suppleret med gode billeder.

Med henblik på at aktivere børn, der besøger udstillingen i fyret drøftes
muligheden for at iværksætte en lille konkurrence med udtrækning af en
vinder ved sæsonens afslutning. Der kunne laves et skema med spørgsmål,
der relaterer til udstillingen og der kunne laves et afkrydsningsskema med
billeder af de udstillede sten, sådan at børnene krydser af, når de efter besøg
i tårnet finder de tilsvarende sten på stranden. Hans arbejder videre med
dette projekt.
Der er enighed om, at det er en god ide, hvis ”marsvinerummet” kan gøres
mere levende og interessant. Hvad angår ”istidsrummet” er der enighed om,
at lidt farver på Helgenæsskulpturen vil kunne fremme forståelsen. Der er
planer om at opsætte et miniaturefyr på skulpturen. Der skal arbejdes videre med
disse ideer.
Hans undersøger, om koncertarrangøren selv markedsfører solnedgangskoncerten.
Ad 4.

a.Det er bestyrelsens indtryk, at arrangementet i forbindelse med åbning af
udstillingen var vellykket. Muligheden for også fremover at holde et arrangement St. Bededag drøftes. Det kunne eventuelt være markering af sæsonstart.
b.Naturvejleder Jens Reddersen er villig til at forestå naturvandring i området
omkring fyret i skolernes efterårsferie enten i begyndelsen eller slutningen. Der
satses på fredag op til efterårsferien.
Hans oplyser, at det vil være muligt at leje et lokale på Sandballegård for kr. 2000
i forbindelse med afholdelse af arrangementet for fyrvagter. Pladsen var trang i tårnet
ved sidste års arrangement.
c.Der er opnået tilladelse til Sct.Hansbål på det flade område nord for fyret.
Arrangementet starter kl. 20 og bålet tændes kl. 20.30. Sven arbejder på at
skaffe en taler. Han har skaffet brænde, der vil blive transporteret til bålpladsen.
Sven fremstiller en plakat, der hænges op i Brugsen. Palle sender mails til
medlemmerne. Hans laver en folder med sange. H.C. Vartenberg har lovet
at spille saxofon. Hans sørger for vandføring og spande. Isvognen holdes åben,
til folk forlader stedet.

Ad 5.

Det besluttes, at bestyrelsesmøder som udgangspunkt holdes på søndage kl. 15.
Næste møde afholdes søndag den 4. september kl. 15 (og ikke den 2. september
som tidligere aftalt).

Referent: Dotta

