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Referat af bestyrelsesmøde 

den 29. november 2017 

 

 Dagsorden: 
 

  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Status økonomi 

4. Arrangementer i Foreningen: 

                              Evaluering af fyrvagtsfest 

                              Kommende arrangementer: 1. Fortællesaften (Jens Jakob), 2. Madlavning i 

                              Forsamlingshuset i februar.  3. Udflugt til Blåvand. 

5. Skriftlig instruks til fyrvagter 

6. Eventuelt 

7. Næste møde 

 

Afbud fra Sonja og Erling. 

 

Ad 1.   Referat fra sidste møde godkendt 

 

Ad 2.   Vindroret i tårnet er kommet op og virker. 

            Fibianet er lagt op til fyret. Firmaet er anmodet om at efterlade handicapstien i ordentlig  

            stand. 

            Sven har holdt 2 x foredrag. 

 

Ad 3.   Alex gennemgår den aktuelle økonomi, som fortsat ser fornuftig ud. 

            Kontingentopkrævning for 2018 sendes ud i løbet af januar. 

 

Ad 4.   Afholdt arrangement: 

            Fyrvagtsfesten var vellykket i lighed med de foregående år.   

 

             

 

 

 



 

 

            Kommende arrangementer: 

            Der satses på afholdelse af Fortælleaften onsdag den 28. marts kl. 19.30 i fyret. 

            Jens Jakob arbejder på det. 

            Madlavning i Forsamlingshuset første onsdag i februar.  Foreningen skal stille med  

            6-8 personer.  Marianne er primus motor.  Hans sender opfordring ud til medlemmerne 

            for at skaffe hjælpere til arrangementet.   

            Udflugt til Blåvand.  Jørn arbejder på det.  Muligvis 23.5. 

            Gløgg i tårnet er fastsat til søndag den 10. december kl. 14. 

            Sven holder foredrag i fyret.  Der satses på 28.4. kl. 16. 

 

Ad 5.   Skrivelse til fyrvagter færdiggøres på det foreliggende materiale. 

 

Ad 6.   Hans har indkøbt to nye udendørs skilte i mere robust kvalitet, sådan at de ikke vælter 

            i vinden. 

            Hans har købt nye møbler til Udkigshuset.  De ankommer i januar. 

            Gulvtæppet i Udkigshuset bliver fjernet og gulvet malet. 

            Der er endnu ingen afgørelser vedrørende opsætning af kanon og genetablering af trappe. 

 

Ad 7.   Næste møde mandag den 5. marts 2018 kl. 18 i fyret. 

            Generalforsamling den 8. april kl. 12 i Forsamlingshuset. 

             

 

Referent:  Dotta 


