Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 2. september 2012

Afbud fra Jens Jakob, Palle og Susanne.

Dagsorden:
Godkendelse af referat fra sidste møde
1. Generel orientering fra formanden
2. Arrangementer i fyrtårnet
a. evaluering af Sct.Hansaften – evaluering af kursusdag for fyrvagter
b. fyrvagtsfest (hvornår?, hvor?, hvordan? hvem gør hvad?)
glöggkomsammen (hvornår?)
skal eftermiddag med sømandssange genudbydes? (i givet fald hvornår?)
c. er der forslag til andre arrangementer, f.eks. foredrag?
3. Orientering til bestyrelsen om møde vedrørende annoncerings- og
formidlingsmuligheder afholdt af Susanne og Hans
4. Evaluering af sommersæsonen 2012
5. Status økonomi
6. Fleecetrøjer til fyrvagterne
7. Stillingtagen til vindmøller ved Mejlflak – skal vi afgive høringssvar
til VVM-redegørelsen (Sven)
8. Eventuelt
9. Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.

Den 21. august har ERFA-gruppe i LAG regi afholdt møde i fyrtårnet. Hans deltog.
Der var blandt andet drøftelse af diverse foreningers tilgodehavender, og på denne
baggrund vurderes at SFV kan forvente at modtage vores tilgodehavende på
kr. 17.000.
Udhængsskab til diverse meddelelser er bestilt og vil snarest blive opsat.

Der er indgivet reklamation over mangler ved den nye dør til fyrtårnet.
Åbne-/lukkefunktionen er udbedret, men der er fortsat en revne i døren, der skal
repareres for at undgå, at skaden bliver værre.
Solnedgangskoncerten i august var fin, og der var fuldt hus. SFV's andel af
indtægten er afregnet.
SFV har p.t. 264 medlemmer.
Det besluttes i lighed med foregående år, at kontingent, der indbetales efter
1.oktober er gældende for det kommende år. Nye medlemmer kan således deltage
gratis i medlemsarrangementer frem til årsskiftet.
Ad 3.

a.Sct.Hansaften var en succes. Der var ca. 300 besøgende. Der er enighed om at
invitere til Sct. Hans igen næste år. Såvel båltaler som musiker har givet tilsagn
om at være med igen i 2013.
Kursusdag for fyrvagter gik rigtig fint. Det var en hyggelig dag med godt samvær og
masser af brugbar information. Arrangementet tåler gentagelse, når og hvis der bliver
behov for det.
b. Fyrvagtsfest afholdes den 27. oktober kl. 18.30. Alle fyrvagter og eventuel
ægtefælle inviteres. Hans kontakter Sandballegård og udsender invitationer. SFV
indkøber vinen. H.C. Vartenberg inviteres til at varetage den musikalske del.
Glögg-arrangement afholdes den 9. december kl. 15 i fyrtårnet.
Eftermiddag med sømandssange der blev aflyst sidste efterår, vil muligvis blive
udbudt igen. Vi afventer nærmere besked fra sanger og musik.
c. Sven undersøger muligheden for et foredrag om sten og geologiske forhold
i området – afholdt af en geolog.

Ad 4.

Det har endnu ikke været muligt at afholde det planlagte møde vedrørende
annoncerings- og formidlingsmuligheder. Mødet afholdes, når der bliver mulighed
for det. Sven vil gerne deltage udover Hans og Susanne.

Ad 5.

I lighed med andre turistattraktioner rundt omkring i Danmark har Sletterhage Fyr i
sommeren 2012 haft nedgang i besøgstallet.

Ad 6.

Indtægter fra adgang til fyret er faldet i forhold til sidste år. Foreningens økonomi
hænger dog fortsat sammen.

Ad 7.

Det besluttes at anskaffe 4 fleecetrøjer i forskellige størrelser til fri afbenyttelse for
fyrvagter i forbindelse med udøvelse af vagttjenesten. Trøjerne skal hænge i tårnet.

Ad 8.

Vindmølleproblematikken drøftes, og der træffes den beslutning, at SFV ikke som
forening skal tage stilling i sagen.

Ad 9.

Naturhistorisk Museum har fremsendt hæfter, der omhandler naturemner, og
foreslår, at hæfterne sælges i Fyrtårnet. For at undgå alt hvad det vil indebære at
påbegynde forhandling af det ene eller det andet, besluttes det at sige venligt nej tak.

Ad 10.

Næste møde er søndag den 20. januar 2013 kl. 14.

Referent: Dotta

