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Referat af bestyrelsesmøde 
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Afbud fra Bo, Finn og Jens Jacob 

 

 Dagsorden: 

  

1 Godkendelse af referat fra sidste møde 

2 Generel orientering fra formanden 

3 Status økonomi 

4    Arrangementer i fyret: 

a. Evaluering af sommersæsonen 2011 – herunder Sct. Hansaften 

b. Kommende arrangementer, herunder naturvandring med Jens 

Reddersen og Kulturnat Djursland 

c.  Brainstorm – ideer til nye arrangementer 

5 Fest for fyrvagter – hvornår? – hvor? – indhold? – fortæring? – hvem gør hvad? 

6 Udstillingen, herunder konkurrence for børn – mere liv i marsvinerummet – 

 Farver og miniaturefyrtårn i istidsrummet. 

7 Markedsføring af fyrtårnet 

8 Eventuelt 

9 Næste møde. 

 

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt 

 

Ad 2. a. Fødevareministeriet har tilbageholdt kr. 17.000, hvilket begrundes med manglende         

 indbetaling af moms.  Sagen er anket. 

 

 b. Den 11. oktober kl. 19.30 skal der være stiftende generalforsamling i Forsamlings- 

 huset i foreningen omkring kulturelle aktiviteter i Præstegården.  Hans møder som 

 repræsentant for SFV. 

   

 c.Syddjurs kommune sørger for udskiftning af fyrets hoveddør.  Kommunen betaler. 



 

Ad 3. Status pr. 1. september viser fortsat, at SFV har en sund økonomi. 

 

Ad 4. a.Der er enighed om, at Sct.Hansaften arrangementet var en succes, og at det fremover 

 skal være en tradition.  Der skal findes en båltaler i god tid inden næste Sct. Hans og  

 forslag efterlyses.  Arrangementet skal fremover annonceres. 

 Det var hyggeligt, at elever fra Naturefterskolen deltog og der var enighed om at  

 opfordre efterskolen til fortsat at lade eleverne være med. 

 Næste år skal medlemmerne opfordres til at bidrage til opbygning af bålet med eget 

 kvas, hvis de har noget liggende. 

 Det kan overvejes at starte aftenen med et glas vin til medlemmerne. 

 

 Der var udsolgt til solnedgangskoncerten på forhånd, men det lykkedes enkelte  

 tilløbere at komme ind, da nogle solgte billetter ikke blev benyttet. 

 Lydmæssigt fungerede koncerten godt. 

 Der er planer om at gentage arrangementet næste år. 

 

 b.Den 14. oktober er der i forbindelse med KulturnatDjursland naturvandring med  

 Jens Reddersen i området omkring Sletterhage i tidsrummet kl. 19 – 20.30.  Bagefter 

 overtager KulturnatDjursland med arrangementet ”Lys i natten” og SFV giver kakao i 

 madpakkerummet.  Medlemmerne vil blive orienteret via mails og der vil blive  

 oprettet et link på hjemmesiden om arrangementet. 

 Der skal være åbent i Fyrtårnet til omkring midnat og der skal eftersøges fyrvagter. 

  

 c.Den 4. december kl. 15 skal der være glöggsammenkomst i fyrtårnet. 

 Det vurderes, at der ikke er behov for yderligere arrangementer i indeværende år. 

 Sven undersøger muligheden for et relevant foredrag i marts inden sæsonstart. 

 Som tidligere besluttet skal der arbejdes hen i mod et arrangement St. Bededag som 

 markering af starten på den nye ”fyrsæson”. 

 

Ad 5. Festen for fyrvagter m/ægtefæller afholdes den 22. oktober kl. 18.30.  Hvor festen  

 holdes, besluttes, når der er overblik over deltagerantallet.  Alle fyrvagter inviteres. 

 Sven undersøger muligheden for musikalsk underholdning og han forsøger at  

 fremskaffe Helgenæssangen.  Dotta undersøger, om sanghæfter fra sidste års 

 fest stadig eksisterer.  

 

Ad 6. Naturhistorisk Museum er bedt om oplæg til, hvordan der kan blive mere liv i 

 marsvinerummet.   

 Ideen om farvelægning af landskabsmodellen i istidsrummet, skrinlægges  

 udfra et estetisk synspunkt.  Derimod fastholdes planen om et miniaturefyrtårn.   

 Der skal laves en lysægte kopi af en eksisterende tegning af fyret. 

 Konkurrence for børn vedrørende sten og udstillingsrelevante spørgsmål forventes 

 at være klar til den kommende sæson.  Der vil blive en præmie, når sæsonen er slut. 

 Der skal opstilles et A-skilt uden for indgangen, hvor konkurrencen kan annonceres 

 og hvoraf det desuden skal fremgå, at entreindtægten går til drift af fyret og at fyr-  

 vagterne er frivillige. 

 Der er stemning for at anskueliggøre, hvordan urværk og lod oprindelig har fungeret  

 og Hans vil undersøge, om det er muligt at få en tegning fra Farvandsvæsnet. 



 

Ad 7. Der skal rettes henvendelse til Destination Djursland med henblik på en afklaring  

 af omkostningerne ved at lade dem distribuere brochurerne om fyrtårnet.  Der  

 kunne måske forhandles en pakkeløsning i forbindelse med vores annonce i deres 

 hæfte.  

 Vi skal fremover være opmærksomme på muligheder for markedsføring, der måtte 

 dukke op. 

 

Ad 8. Det forventes at informationsskilte vil blive opsat af Naturstyrelsen til næste sæson. 

 Der har været god medlemstilgang. 

 Blandt andet udkigshuset trænger til vedligeholdelse.  Hans fremhæver, at alle 

 fremtidige ændringer skal være helt magen til det eksisterende. 

 

Ad 9. Næste bestyrelsesmøde fastsættes til søndag den 4. december kl. 13 (umiddelbart 

 forud for glöggarrangementet) 

 

 Dato for generalforsamling fastsættes til den 25. marts 2012. 

 

Referent: Dotta  

  

 

  

 

 

  


