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Referat af bestyrelsesmøde 
den 11. juni 2010 

Afbud fra Bo og Palle G. 
 
 
 Dagsorden: 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
2.  Konstituering af bestyrelsen (Sven) 
3.  Generel orientering fra formanden 
4.  Medlemsregistrering, medlemskort, dokumentation overfor vagterne (Sven) 
5.  Opdatering af medlemssituationen. Antal? Virkede rykkerbrevene?   

 Girokort til besøgende i tårnet? (Palle G.) 
6.  Hvad dækker henholdsvis enkelt- og dobbeltmedlemsskab? Grupperabat? (Palle 

G.) 
7. Vagtordningen: Hvordan skaffer vi det tilstrækkelige antal vagter? Hvem vil være 

vagtansvarlig? Kan ordningen sættes i system f.eks. via kalender på hjemmesiden, 
hvor den vagtansvarlige noterer de fremskaffede vagter og hvor medlemmer selv 
kan skrive sig på? 

8. Efterårsarrangement for fyrvagter 
9. Eventuelt 
10.  Næste  møde 

 
 
Ad 1. Referat godkendt 
 
Ad 2. Ingen ændringer 
 
Ad 3. a. Der kommer besøg i fyrtårnet af byråd og Kristian Herget den 18. juni 
 Kl. 10.30 – 11.15. 
 
 b. Syddjurs kommunes afdeling for ejendomme kommer på rundvisning.  Der skal 
 sættes zinktagrender op. 
  
 c. I forbindelse med personaleudflugt var Den Danske Bank gratis på besøg i fyr- 



 tårnet.  De så møblerne og gav udtryk for, at deres penge var brugt godt. 
 
 d. Borgerforeningen vil gerne låne lokalerne til et aftenmøde.  Enighed om at det 
 er OK. 
 
 e. Pumpen er i stykker, og kloakmester Peter Hvid har bestilt en ny.  Der er accept  
 fra Skov- og Naturstyrelsen. 
 
 f. Der har været kontakt med antropolog Susan Tugco, der laver fortælleaftener. 
 Hun vil eventuelt kunne lave en fortælleaften i fyret til vinter. 
 
 g. Der er opsat en postkasse ud til vejen.  Den officielle adresse er: Sletterhagevej 58. 
 
Ad 4. Aktuelt får fyrvagterne udleveret en medlemsliste for at regulere den gratis adgang. 
 Sven har fremstillet forslag til et fint medlemskort, som der er enighed om at benytte.   
 Nyt medlemskort printes ud hvert år og lægges til afhentning i tårnet, når kontingent 
 er betalt.  Der skal laves et lille stempel. 
 Girokortene er fremover påført et felt med oplysning om kontingentets størrelse og 
 oplysning om, hvad begrebet ”husstand” omfatter. 
 
Ad 5. Der er p.t. 105 medlemsskaber på medlemslisten.  Heraf har 9 ikke betalt for 2010. 
 Rykkerbrevene har haft en positiv effekt. 
 Der ligger girokort til brug for besøgende i fyrtårnet. 
 Foreningens økonomiske situation gennemgås.  Økonomien ser sund og fornuftig ud. 
 
Ad 6. En husstand omfatter 2 voksne med børn.   Hver voksen må medbringe en gæst. 
 
Ad 7. Det kan med glæde konstateres, at det hidtil ikke har været så vanskeligt at skaffe det 
 fornødne antal fyrvagter. 
 Hans vil være vagtansvarlig, og Sven vil supplere. 
 Vagtkalenderen vil komme på hjemmesiden, sådan at alle kan orientere sig om ledige 
 vagter.  Kun Hans vil få skriverettighed. 
 
Ad 8. Det besluttes, at arrangement for vagter med 5 eller flere fyrvagter og bestyrelsen  
 afholdes den 23. oktober på Restaurant Galajen.   Videre planlægning tages op på  
 næste møde. 
 
Ad 9. Palle B.J. har fået kaldesignal til radiostationen:  OZ3SL.   
 Klublicensen udstedes i Palles navn.  Palle går nu i gang med de videre tiltag. 
 Regnskab vedrørende radiostationen holdes adskilt fra fyrvennernes regnskab.  Fyr- 
 vennerne stiller udkigshuset vederlagsfrit til rådighed for radiofolkene. 
 
Ad 10. Næste møde er fredag den 20. august kl. 16. 
 
 
Referat udarbejdet af Dotta 

 
 



 


