Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 17. oktober 2016
Ikke til stede: Alex, Ulla og Marianne
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde (28.2.16)
2. Generel orientering fra formanden
3. Status økonomi
4. Arrangementer i fyrtårnet:
Er der kommentarer til arrangementer afholdt siden sidste møde:
generalforsamling?, udflugt til Bovbjerg fyr?, foredrag Alex og Sven?,
familiedag (Jens Jakob)?
Planlagte arrangementer:
Fyrvagtsfest?
Fortælleaften i fyret?
Naturen på Helgenæs?
5. Nyt om alarmsystemet (Sven)
6. Status Den Historiske Sti
7. Stillingtagen til skriftlig henvendelse fra 2 medlemmer i forlængelse af
udflugt til Bovbjerg Fyr
8. Forslag fra Jørn: Møder og arrangementer i kalender!
Kalender sammen med Præstegården til salg i fyret
Udflugt til Samsø med fyrvagter
9. Eventuelt
10.Næste møde

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendes
Ad 2. Dørene til toiletterne er renoveret
Der er etableret handicapsti
Skilt ved tilkørsel til fyrområdet er flyttet
Maler er bestilt til det indvendige i selve fyrtårnet
Smed er bestilt til renovationsarbejde i tårnet

Fagmand er bestilt til istandsættelse af vindmåler

Skilt opsat på toiletterne angående forbud mod tømning af autocampertoiletter
Der bliver sørget for kaffe/the med småkager til afbenyttelse af fyrvagter
Foreningen får tildelt ny kommunal kontaktmand.
Ad 3. Økonomien er tilfredsstillende. Foreningen har nu 223 medlemmer, en stigning på
30 medlemmer i år. Fyret/udstillingen har været godt besøgt.
Det kunne være interessant fremover at have mulighed for at sammenligne besøgstal
fra år til år.
Ad 4. Familiedag: forløb stille og roligt med pænt deltagertal. Tipskupon og ekspertise vedrørende sten var en succes.
Udflugt til Bovbjerg Fyr: God tur, har resulteret i flere medlemmer, der har påtaget sig
fyrvagter.
Fyrvagtfest: 24 er tilmeldt.
Foredrag v/Alex og Sven: Er fortsat i støbeskeen
Fortælleaften i Fyret: Jens Jakob arbejder på det.
Naturen på Helgenæs: Hans arbejder på det
Gløg arrangement i tårnet: Den 4. december (første søndag i december)
Ad 5. Det besluttes indtil videre at bevare det nuværende system
Ad 6. Sven arbejder med etablering af Den Historiske Sti. Udgravning af den ønskede brisk
og opstilling af kanon er godkendt af Naturstyrelsen. Der bør dog tages hensyn til
indblik fra naboer.
Naturstyrelsen skal godkende stiens forløb af hensyn til
indhegning af dyr i området. Sven er i gang med at skaffe en kanon.
Grundlaget for teksterne i forbindelse med stien er tilvejebragt.
Der arbejdes på indvielse af stien i maj 2017.
Ad 7. Det besluttes, at foreningens medlemmer skal have mulighed for at deltage i
bestyrelsesmøderne. Forhåndstilmelding er nødvendig af pladshensyn.
Møderne annonceres i fyrets kalender på hjemmesiden.
Ad 8. Det besluttes, at bestyrelsesmøder og arrangementer fremover sættes i fyrets kalender.
Forslag om kalender sammen med Præstegården frafaldes.
Jørn arbejder på at arrangere en tur til Samsø incl. øens fyrtårne (muligvis 27/4.17).
Ad 9. Generalforsamling afholdes 2/4.17 i Forsamlingshuset.
Der skal anskaffes et særskilt mobilabonnement til brug for mobilpay i tårnet.
Ad 10.Næste møde mandag den 27. februar kl. 18.
Referent: Dotta

