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Referat af bestyrelsesmøde 

den 28. februar 2016  
 

Afbud: Susanne 

 

 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Regnskab 2015 

4. Arrangementer i fyrtårnet: 

                              a. evaluering af glögg arrangement 

                              b. kommende arrangementer: 

                              generalforsamling den 3. april kl. 14 

                              fyrvagtsdag den 16. april 

                              sæsonstart den 22. april 

                              foredrag (Alex og Sven) den 7. maj kl. 15 

                              familiedag (Jens Jakob) 

                              fortælleaften i fyret (Jens Jakob, Hans og Sven) 

                              sejltur til Hjelm (Jørn) 

                              naturen på Helgenæs (Hans) 

5. Nyt om alarmsystemet (Sven) 

6. Den historiske sti – herunder finansiering 

7. System til foreningsadministration (Jørn) 

8. eventuelt 

9. næste møde 

     

Ad 1 Referat fra sidste møde godkendes 

 

Ad 2 Kommunen sørger for reparation af toiletdørene, der er beskadiget af stormen. 

 SFV sørger for reparation af ruder i udkigshuset, der ligeledes er beskadiget af 

 stormen. 

 

 



 

Ad 3 Regnskabet for 2015 gennemgås af Alex og underskrives af bestyrelsen. 

 Overskuddet skal bruges til nye attraktioner i området. 

 

Ad 4 a. gløggarrangementet i december var en stor succes.  Mange medlemmer mødte frem. 

     Der var udsendt reminder til medlemmerne og arrangementet var annonceret på 

     facebook – og vejret var godt! 

 b. Indkaldelse til generalforsamling er sendt ud. 

     Jens Jakob, Susanne og Dotta er på valg.  Susanne ønsker ikke genvalg.  Hun har 

     dog tilbudt også fremover at være behjælpelig, når der er behov for journalistkom- 

                          petence.  Hans bestiller lagkage og Jens Jakob henter den. 

     Det besluttes, at der på fyrvagtsdagen arrangeres en bustur til Bovbjerg Fyr.  Be- 

     styrelsen giver relevant information til fyrvagterne undervejs på udturen.  Hans 

     aftaler dato med Bovbjerg Fyr. 

     Invitation til foredrag om perioden omkring krigen i området udsendes en  

     måned før afholdelsen.  Hans sørger for invitationen. 

     Sven tager vare på Sankthansaften 2016. 

     Familiedag fastsættes til torsdag den 4. august 2016.  Jens Jakob arbejder videre 

     med indholdet. 

     Fortælleaften planlægges til afholdelse i efteråret.  Der arbejdes videre  

     med indholdet.  Nærmere detaljer på næste bestyrelsesmøde. 

     Sejltur for medlemmerne til Hjelm udsættes indtil videre.  Mulighederne for  

     så stor en gruppe skal undersøges nærmere. 

     Hans arbejder videre med et arrangement om naturen på Helgenæs. 

 

Ad 5 Sven er i kontakt med diverse sikringsselskaber og vender tilbage med en  

 relevant løsning, herunder en ordning, der bevirker, at Hans hjemmefra kan se, om  

 der er ubudne gæster.. 

 

Ad 6 Der er indhentet materiale fra Tyskland til brug for etablering af Den Historiske Sti. 

 Materialet er sparsomt, og Sven vil nu undersøge, hvad der findes i danske  

 arkiver.  Indvielsesdatoen er indtil videre uafklaret.  Hans søger økonomiske midler 

 til projektet. 

 

Ad 7 Jørn har fundet frem til et fint system til foreningsadministrationen.  Han og Hans 

 har været på kursus.  Arbejdsgangen vil fremover blive enklere. 

 

Ad 8 Sletterhage Fyr oprettes på Instagram.  Jørn sørger for dette. 

 

Ad 9 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16. juni på Hjelm.  Jørn står for  

 transport m.m. 

 

Referent: Dotta   

 


