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Referat af bestyrelsesmøde 

den 2. marts 2014 

 

Afbud fra Susanne 

 

 Dagsorden: 
 

  1.    Godkendelse af referat fra sidste møde 

                       2.    Generel orientering fra formanden, herunder: 

                              a. møde med kommune og naturstyrelse vedr.vedligeholdelse af bygninger 

                              b. kontakt med Carl Nør Sørensen vedr. evt. lån af relevante effekter 

                       3.    Regnskab 1013 

                       4.    Arrangementer i fyrtårnet 

                              a. ”Indsamling og madlavning af naturens produkter”.  Referat af møde med 

                              Karpenhøj (Tony og Dotta) 

                              b. Fortælling om begivenheder i området under krigen og fortælling om 

                              livet/opvæksten omkring fyret før i tiden (Alex) 

                              c. Bestyrelsens forpligtelser omkring generalforsamlingen 

                        5.   Nyt om Ralgravnings- og 2. verdenskrigsrummet 

                        6.   Drøftelse af diverse forslag fremsendt af Peder 

                        7.   Eventuelt 

                        8.   Næste møde                            

 

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt. 

 

Ad 2.   a.  Mødet har været afholdt.  Loft og en dør er restaureret.  Der mangler sprøjtning 

                      for borebiller.  Der tages tilbud hjem på udvendig maling. På mødet blev det 

 besluttet, at der ikke p.t. sættes ny tagrende op på madpakkehuset. 

 Vedrørende udkigshuset fremsendes skrivelse til de kommunale politikere.  Det er 

 vurderingen i SFV, at huset på længere sigt kan benyttes til udbygning af udstil- 

 lingen.  Der er behov for restaurering her og nu.  SFV kan ikke på nuværende tids- 

 punkt afholde udgifterne til restaureringsarbejdet, men vil muligvis fremover kunne 

  

 påtage sig udgifterne til vedligeholdelse.  Henvendelsen er ment som udtryk for 



 bekymring for husets fremtid. 

 

 b.  Hans har været i kontakt med Carl Nøhr Sørensen.  Det aftaltes, at vi udarbejder en 

 liste over, hvad vi har behov for under hensyntagen til de begrænsede pladsforhold. 

 Endvidere oplyser Hans, at der nu er udarbejdet en medlemsliste, der gør det muligt 

 at skrive til alle på én gang.  Listen skal revideres, sådan at den kun omfatter 

 aktuelle medlemmer. 

 

Ad 3. Alex fremlægger regnskabet, der er godkendt af revisor.  Bestyrelsen underskriver. 

 

Ad 4. a.  Vedrørende arrangement ”indsamling og madlavning af naturens egne produkter” 

 er møde efter Karpenhøjs ønske udsat til den 24. marts.  Det er dog besluttet, at selve 

 arrangementet afholdes den 30. maj kl. 14. 

 b. Der arbejdes videre med dette arrangement. 

                      c. Bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for det, møder kl. 12.15 med henblik 

                      på det praktiske.  Indbydelse udsendes på mail.  Generalforsamlingen er SFV's 

 5 års fødselsdag. 

 

Ad 5.             Hans har haft kontakt med Jan fra Naturhistorisk Museum.  Jan vil komme og se på 

 rummet. 

 Der er afslag på ansøgning om økonomiske midler fra Nordeafonden begrundet i 

 mange ansøgninger. 

 Alex har fundet frem til diverse interessant materiale til brug for den kommende 

 udstilling om begivenheder i området før, under og efter 2. verdenskrig. Han har været 

 i kontakt med Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og videre til SOK.                              

                     Selvom det er en stor opgave at finde frem til relevant materiale, vil 

 man gerne være behjælpelig.   

 Jens Jakob vil tjekke Molsarkivet og Ebeltoft Arkiv for relevant materiale. 

 Alt aktuelt materiale samles sammen hos Hans. 

 Det besluttes at benytte generalforsamlingen til at efterlyse materiale til brug for 

 udstillingen og endvidere at sende en lignende efterlysning ud på fyrets facebookside. 

 

Ad 6. Drøftelse af diverse forslag fremsendt af Peder sammen med andre foreliggende 

 forslag. 

 Der er en positiv indstilling fra bestyrelsen til de fleste af forslagene og der arbejdes 

 videre med disse. 

 

Ad 7. Der er fremsendt ansøgning til Tvedfonden om kr. 11.000 til tryk af udstillings- 

 foldere på tysk og kr. 17.000 til indkøb af 3 bænkesæt i galvaniseret stål.  Der 

 afventes svar. 

 Sankthansaften afholdes i lighed med sidste år.  Sven skaffer båltaler. 

 Temadag for fyrvagter er under planlægning og søges afholdt den 15. maj. 

 

Ad 8. Efter generalforsamlingen afholdes et lille bestyrelsesmøde og der aftales dato 

 næste ordinære møde. 

 

Referent:  Dotta 

 



                         

  

 

  


