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Referat af bestyrelsesmøde 

den 6. maj 2011 

 

 

Afbud fra Jens Jakob. 

 

 Dagsorden: 

  

1.   Generel orientering fra formanden 

2.   Åbning af udstilling den 20. maj (Hans) 

3.   Registrering af frivillige timer fra bestyrelsen (Hans) 

4.   Markedsføring af fyret (Hans) 

5.   Arrangementer i fyret (Sven) 

  a.evaluering afviklede arrangementer 

  b.kommende arrangementer – hvem gør hvad? 

         c.brainstorm – ideer f.eks. til nye arrangementer 

 6.     Eventuelt 

 7.     Næste møde 

 

 

Ad 1 a. Der har været møde med LAG vedrørende betaling af den kommende regning  

 fra Naturhistorisk Museum.  Det ser fortsat ud til, at udgiften vil blive dækket. 

 Der er indgået aftale med en statsaut. revisor, der vil bistå ved transaktionen. 

 

 b. Solnedgangskoncerten ved fyrtårnet den 7. august er faldet på plads.  Koncerten 

 er gratis. 

 

 c. Hans har lavet scrapbog over det hidtidige forløb vedrørende fyret.  Bogen skal  

 være tilgængelig for besøgende i fyrtårnet.  Af hensyn til holdbarheden skal det  

 undersøges, om bogen kan indscannes.  I første omgang spørger Hans Kristian Herget 

 om det er en opgave, som kommunen vil påtage sig. 

 

 d. Aftalen med Syddjurs kommune vedrørende fordeling af løbende driftsudgifter 



 er faldet på plads. 

 SFV skal årligt højst betale 10% af entreindtægterne eller de faktiske udgifter – dog 

 minimum kr. 20.000. 

 Materialer til vedligeholdelse dækkes af kommunen. 

 

 e. Fyrtårnet annonceres i Djurslands Turist Guide.  Annonceudgiften andrager 

 kr. 5.000. 

 

Ad 2 Invitationer til åbning af udstillingen st. Bededag er sendt ud. 

 

 Dagens program: 

 Kl. 14      Hans byder velkommen 

 Kl. 14.05 Skovrider Peter Brostrøm åbner udstillingen og klipper ”hulstensbåndet” 

 Kl. 14.15 Slup Koret underholder 

 Kl. 15 ca. Snitter og drikkelse 

 

 Hans/Bo skaffer snitter og Sven skaffer drikkevarer. 

 Der skal være foldere og girokort klar til evt. nye medlemmer.  Finn bestiller girokort  

 i banken. 

 Finn medbringer kamera og Palle tager billeder. 

 Hvis vejrudsigten kræver det, tager bestyrelsen stilling til en nødplan 

 Der er gratis adgang for alle på udstillingsdagen. 

 

Ad 3 Frivillige timer skal registreres med virkning fra indeværende år.  Der er registreret 

 et tilstrækkeligt antal timer for det foregående år. 

 

Ad 4  Brainstorm vedrørende markedsføring af fyret resulterede i nedenstående ideer, som  

  skal dyrkes i den kommende tid: 

 

 Når der indrykkes annoncer vedrørende fyret, skal det tilstræbes, at aviser m.v. leverer 

 en omtale i samme ombæring.  

 Bo undersøger, om det er muligt at få en omtale i Sommeravisen. 

 Undersøgelse af muligheden for at placere et orienteringsskilt på P-pladsen ved- 

   rørende fyrets åbningstider m.m.  Hans drøfter dette med Peter Brostrøm. 

 Placering af lille skilt ved indgangsdøren, der markerer, at tårnet er åbent. 

 Brochurer vedrørende tårnet findes mange steder, men kan yderligere spredes ud  

 f.eks. på biblioteker, på sommerhusudlejningscentre og på øvrige attraktioner.  Det  

 aftales, at bestyrelsen hver især tager en stak brochurer, som vi kan efterlade, når  

 vi kommer omkring, hvor turister færdes.  Sven undersøger, hvad det koster at få  

 fremstillet papholdere til brochurer. 

 En mulighed kunne være at deltage på feriemesse via Destination Djursland – måske  

 med en model af Sletterhage Fyr. 

 Yderligere foreslås, at der på nettet lægges et par videoklip ud fra området med  

 fokus på fyret.  Hans vil forhøre sig hos Peter Brostrøm, om man i et eller andet   

 omfang vil støtte et sådant projekt. 

 På længere sigt kan man overveje formidling via mobilen. 

 

 Drøftelse af markedsføring skal genoptages på næste bestyrelsesmøde. 



Ad 5 Planlagte/påtænkte arrangementer: 

 

 Indvielse af udstilling den 20. maj 

 Eventuelt Sankthansbål den 23. juni 

 Solnedgangskoncert den 7. august 

 Eventuelt naturvandring med Jens Reddersen i uge 42 

 Fest for fyrvagter i slutningen af oktober 

 Glöggarrangement i december 

 

 Hans undersøger hos Skov- og Naturstyrelsen, om der kan gives tilladelse til   

 Sankthansbål f.eks. på det flade område nord for fyret 

 

 Sven undersøger, om naturvejleder Jens Reddersen vil stå for en vandretur for   

 for medlemmerne i området omkring fyret. 

 

Ad 6 Der orienteres om, at Træskibssammenslutningen arbejder henimod et stort træf 

 I Ebeltoft og omegn i 2012. 

 

 Der skal være Tall Ship arrangement i Århus i 2013. 

 

 Næste gang der går meddelelser ud til medlemmerne, skal der på ny opfordres    

 til at e-mailadresser tilgår bestyrelsen vedhæftet tilladelse til at medlemmerne må  

 kontaktes via e-mail.  Det ville være en betydelig lettelse for bestyrelsen. 

 

Ad 7 Næste møder: 

 

 17. juni kl. 17.  Mødet holdes ikke, hvis planerne om sankthansbål opgives. 

 2. september kl. 16.30. 

 

 

Referat udabejdet af Dotta. 

 

  

 

 

  


