Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 11. september 2017
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Arrangementer i fyrtårnet:
Evaluering af 1.Botanikkens Dag, 2.Violette Visioner, 3.Sankthansaften,
Kommende arrangementer 1. Helgenæs før/under og efter 2.verdenskrig,
2. Fortælleaften med folk med tilknytning til fyret, 3. Fyrvagtsfest
4. Evaluering af sommersæsonen
5. Logbog for fyrvagter (Jørn)
6. Fyrtårnsudflugt 2018 (Jørn)
7. Eventuelt
8. Næste møde 22. november 2017 hos Jørn
Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt
Ad 2. Smed og maler er i gang med renoveringsarbejde i tårnet. Der mangler lidt. Arbejdet
forventes snarest afsluttet.
Ansøgning om økonomiske midler hos Tved Sparekasse udsættes, indtil der foreligger
godkendelse fra Kystdirektoratet angående opsætning af kanon og genetablering af trappe.
Kanonen er fundet, men den skal transporteres og samles.
Det har i år sammenlignet med sidste år været lettere at skaffe fyrvagter.
For medlemmer, der meldes ind med virkning fra den 15.9.17, gælder medlemsskabet
for 2018.
Fremover skal ”økonomi” være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden

Ad 3. Afholdte arrangementer:
Violette Visioner: Mange mennesker var mødt op – det blev en fin og hyggelig dag.
Maddag: 52 mennesker var tilmeldt. Selvom det var flere end beregnet, gav arrangementet
underskud. Det var en stor succes, der tåler gentagelse næste år. Dagen resulterede i et
par nye medlemmer.
Sankthansaften: Der var i år indkøbt telt, og det fungerede fint. Arrangementet gentages
næste år efter samme opskrift.
Sangaften: Der blev sunget fællessang i madpakkehuset.
Kommende arrangementer:
Foredrag:Helgenæs før, under og efter 2. verdenskrig! Arrangementet udsættes indtil videre,
da Hans og Sven er inviteret til at holde foredrag i Helgenæs Forsamlingshus den 17.oktober.
Foredraget er åbent for alle.
Fortælleaften: Jens Jakob har fået tilsagn fra flere ”fortællere”. Arrangementet forventes
afholdt i påsken 2018.
Fyrvagtsfest: Hans arrangerer festen til afholdelse på Sandballegård den 21. oktober.
Ad 4. Det har været en god sæson. Der har været mange besøgende. Stor interesse for stedet, og
den nye Kystbefæstningssti har været yderligere et trækplaster – rigtig mange har været
ude at gå ruten.
Ad 5. Jørn har lavet en fin skrivelse til fyrvagterne med praktiske instrukser til udførelse af
opgaven samt en liste over spørgsmål, som de besøgende ofte stiller med tilføjelse af
de relevante svar.
Det besluttes, at skrivelsen laves færdig med de tilføjelser, der fremkom på bestyrelsesmødet.
Ad 6. Det besluttedes, at Fyrtårnsudflugt 2018 skal gå til Blåvand, hvor der også er mulighed
for museumsbesøg. Hvis det er muligt afholdes udflugten torsdag den 23. maj. Der vil være
opsamling ved kirken på Helgenæs og ved Skødstrup. Udflugten er gratis for fyrvagter og
medlemmer, der har intentioner om at blive fyrvagter. Overskydende pladser tilbydes
øvrige medlemmer til kostpris bortset fra bussen (der jo kører alligevel), d.v.s. forplejning
entre'er
Ad 7. Sven har besøgt en nu 94-årig dansk dame i Tyskland. Hun er opvokset her og har
været vidne til mange oplevelser i området omkring fyret under krigen. Sven har optaget en
timelang samtale med hende om disse oplevelser og fået kopi af fotografier fra krigens tid
med hjem. En søn kommer af og til til Esby og vil ved næste besøg medbringe flere
fotografier. Sven vil holde kontakten og det skal overvejes, hvordan vi bruger alle disse nye
og spændende oplysninger bedst muligt til gavn for vores forening.
Mange kommer til området for at gå på Kystbefæstningsstien. Der er behov for buskrydning og opsamling af skrald (bl.a. hundeposer). Hans vil iværksætte, at dette sker.
Ad 8. Næste møde: 22. november kl. 17.30 hos Jørn.

