Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel

Referat af bestyrelsesmøde
den 21. april 2014
Afbud fra Susanne
Dagsorden:
1.
2.
a.
b.
c.
3.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden, herunder:
Er der svar fra de kommunale politikere vedr. restaurering af udkigshuset?
Drøftelse af brugsret til udkigshuset (Hans)
Drøftelse vedr. brug af klistermærker som indgangsbillet (Hans)
Arrangementer i fyrtårnet
a. Evaluering af generalforsamlingen 2014
b. kommende arrangementer:
1. Temadag for fyrvagter
2. Indsamling og madlavning af naturens produkter den 30.5.14 kl. 14
3. Foredrag om begivenheder i området under krigen og fortælling om
livet/opvæksten omkring fyret før i tiden. Skal det udsættes til det
kommende vinterhalvår?
4. Sankthansaften
4. Planlægning omkring etablering af Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet
5. Skal der udsendes rykkere og i givet fald hvornår til medlemmer, der har
betalt i 2013 men endnu ikke i 2014? (Tony)
6. Eventuelt
7. Næste møde
Ad 1.

Referat fra sidste møde godkendt

Ad 2.a.

Henvendelse vedrørende Udkigshuset (se referat fra bestyrelsesmøde den 2.3.14 p.2a)
blev i stedet stilet til kommune og Naturstyrelse. Begge instanser har givet udtryk
for en positiv holdning til bevarelse af huset, hvis der kan findes økonomiske midler
til istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse. Begge understreger, at fyrets vedligeholdelse har 1. prioritet. Det besluttes at rette henvendelse til de kommunale

Ad 2.b.

Ad 2.c.

politikere hvad angår finansiering af istandsættelse.
Det besluttes at undersøge, om det vil være muligt at finansiere fremtidig vedligeholdelse ved at tilbyde brugsret til Udkigshuset i afgrænset omfang til SFV's medlemmer
mod betaling!
Endvidere besluttes at opsætte skilt i husets vindue med oplysninger om huset og
samtidig med efterlysning af personer, der måtte sidde inde med yderligere viden
om huset.
Det besluttes at indføre klistermærker i stedet for nuværende indgangsbilletter.
Formanden oplyser, at der er opsat skilt på P-pladsen med fyrets åbningstider.
Ved Brugsen i Kongsgårde er der i samarbejde med Isvognen opsat et udhængsskab
med en plakat vedrørende mulighederne omkring fyret. Der er plads til meddelelser.

Ad 3.a.

Ad 3.b.1.
Ad 3.b.2.

Ad 3.b.3
Ad 3.b.4

Generalforsamling og fejring af 5års fødselsdag forløb fint. Det besluttes fremover
at fejre foreningens fødselsdag hvert år. På grund af stort fremmøde besluttes at
fremskaffe lidt flere stole.
Programmet til temadag for fyrvagter er på plads og dagen er udbudt til medlemmerne. Der indkøbes en projekter til brug på temadagen og fremtidige arrangementer.
Der har været møde med Karpenhøj den 24. marts vedrørende en dag med
indsamling og madlavning af naturens produkter. Tilbagemelding fra Karpenhøj var
lovet inden for en 1-2 uger, da dagen var planlagt til den 30. maj. Da vi intet har hørt,
vurderes det, at tidsfristen for udsendelse af invitation er overskredet, og det
besluttes at udsætte arrangementet til foråret 2015.
Der arbejdes henimod afholdelse af foredrag om begivenheder i området under
krigen m.m. i løbet af sensommeren.
Sven arbejder med afvikling af Sankthansaften ved fyret. Det står fast, at
arrangementet afholdes.

Ad 4.

Der er bevilget kr. 100.000 fra Tvedfonden til indkøb af 3 bænkesæt samt
til brug for etablering af Ralgravnings- og 2.verdenskrigsrummet. Sven og Alex
vil forestå etableringen og Hans vil sørge for afrapporteringen.
Der arbejdes henimod åbning i forbindelse med generalforsamling 2015.

Ad 5.

Der skal udsendes rykkere. Tony vil sørge for det omkring første uge af maj.

Ad 6.

Det besluttes, at firmaer skal tilbydes foreningskontingent på kr. 500 årligt på vilkår,
at de ansatte har gratis adgang til fyret. Det kan overvejes,om kontingentets
størrelse skal reguleres i forhold til firmaets størrelse.
Det skal overvejes, om lignende ordning kan bruges i andre sammenhænge, f.eks. i
forbindelse med sommerhusudlejning.
Det besluttes at indkøbe et lille let bord, sådan at fyrvagter nemt kan tage det med
udenfor.

Ad 7.

Næste bestyrelsesmøde aftales til den 10. august kl. 15.
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Dotta

