Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 21. april 2013

Afbud fra Sven, Susanne og Jens Jakob

Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Regnskab 2012
Den kommende generalforsamling. Dato – forløb – hvem gør hvad?
Status over medlemmer, der har betalt kontingent
Arrangementer i fyrtårnet:
evaluering af fyrvagtsfest, geologisk foredrag og glöggeftermiddag
forslag til kommende arrangementer
7. Orientering om evt. afholdt møde mellem Susanne, Hans og Sven
vedrørende annoncerings- og formidlingsmuligheder
8. Eventuelt
9. Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.

Hans oplyser, at tårn og madpakkerum efter aftale med ham flere gange har været
benyttet uden for sæsonen til arrangementer for en sluttet kreds.
Den 17. maj skal der være bygningsbesigtigelse med deltagelse af kommunen,
Naturstyrelsen og Slots- og ejendomsstyrelsen. Hans vil være tilstede.
En fotograf har rettet henvendelse om afholdelse af et fotografarrangement den 20.
juni kl. 18.30 (se hjemmesiden)

Ad 3.

Punktet udgår, da kasseren har redegjort for regnskabet på generalforsamlingen den

17. marts 2013.
Ad 4.

Punktet ikke aktuelt, da generalforsamlingen har været afholdt siden dagsordenens
udarbejdelse..

Ad 5.

Medlemskort for sæson 2013 ligger i fyrtårnet og kan afhentes.

Ad 6.

Der er i bestyrelsen enighed om, at fyrvagtsfesten også i 2012 var en succes og
der er fuld tilfredshed med lokale og forplejning.
Det afholdte foredrag om de geologiske forhold var fint.
Glöggarrangementet var hyggeligt. Fremmødet var dog mere beskedent end
sædvanligt, hvilket vurderes at hænge sammen med et ret ufremkommeligt vejr.
Det er i lighed med de foregående år planlagt afholdelse af Sankthansaften ved
fyrtårnet. Sven er tovholder og vil sørge for musiker og båltaler. Det besluttes,
at der efter bålet skal bydes på et glas vin i fyret til medlemmerne. Medlemskort
skal medbringes.
Den 2. august afholdes klassisk koncert i fyrtårnet. Billetter er sat til salg.
Temadag for fyrvagter er under planlægning.
Der foreligger forslag om foredrag om fyrets historie, foredrag om fisk i området
eventuelt suppleret med tilberedning af et fiskemåltid.
Der arbejdes henimod afholdelse af tidligere planlagt arrangement med
sømandssange.

Ad 7.

Punktet udgår indtil videre.

Ad 8.

Der er forslag om at indføre en logbog, hvor fyrvagter kan notere spørgsmål
fra de besøgende med henblik på at afdække, hvilken viden fyrvagterne kan
have gavn af at tilegne sig.
Der er desuden forslag om at kontakte Molslinen med henblik på at lave en lille
udstilling/reklame for fyrtårnet på færgen eller på andet relevant område, hvor
passagererne færdes.
Endelig er der forslag om at ringe til medlemmer, der ikke har oplyst mailadresse for at få oplyst, om de har en sådan, da dette i givet fald vil lette
kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer.

Ad 9.

Næste møde er søndag den 9. juni kl. 14.

Referent:

Dotta

