Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 4. marts 2019
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
3. Økonomisk orientering
4. Arrangementer i foreningen
Evaluering af:
Gløgg i fyrtårnet

5.
6.
7.
8.
9.

Kommende arrangementer:
19.marts sømandssange
7. april generalforsamling
17.april gentagelse af foredrag om vikingetiden m.m.
17.og 18. maj Teatret Om
28.maj Fyrtårnsudflugt
Jubilæum 7. juni 2019
Aktivering af børn, der besøger fyrtårnet
Status kanonen
Eventuelt
Næste møde

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt.
Ad 2. Der er hyret en konsulent til at hjælpe med hjemmesiden efter behov.
Webcameraet er endnu ikke sat op. Det har vist sig, at et firma skal opsætte cameraet, og
et andet firma skal etablere kontakten til hjemmesiden. Tved Sparekasse er søgt om
dækning af udgiften.
I uge 11 bliver der lagt linoleum på gulvet i udkigshuset.
Hans og Sven har haft møde med Forsamlingshuset og Præstegården om fremtidigt
samarbejde. Der var enighed om at mødes én gang årligt og om at forsøge at undgå at
lave arrangementer på de samme datoer.

Hans har købt reoler til fyrtårnets køkken og har ryddet op, således at man fremover let
kan finde de ting, der er brug for.
Sletterhage fyrs danske brochure skal genoptrykkes. Der skal søges en sponsor.
Ad 3. Regnskab for år 2018 gennemgås af kassereren. Regnskabet godkendes og underskrives
af bestyrelsen.
Ved årets udgang havde foreningen 308 medlemmer. I årets løb var der en medlemstilgang på 78 medlemmer. D.d. er der 319 medlemmer.
Ad 4. Gløgg i tårnet forløb som sædvanligt i god og hyggelig stemning og arrangementet
gentages uændret.
19.marts er der Sømandssange i fyrtårnet. Arrangementet er tæt på udsolgt. D.d. er der 5
billetter tilbage.
7.april kl. 12 er der generalforsamling i Forsamlingshuset. Der er styr på arrangementet.
Foreningens kasserer Alex er på valg og genopstiller desværre ikke.
13.april starter sommersæsonen i fyret.
17.april gentages foredrag om vikingetiden i området m.m.
17.+18.maj viser Teatret OM to forestillinger dagligt ved fyret. Teatret står selv for
billetsalget.
28.maj er der udflugt til Nr. Lyngvig Fyr. Jørn udsender indbydelse.
Ad 5. 7.maj markeres jubilæum i anledning af Foreningens 10 års jubilæum og Fyrtårnets
125 års jubilæum. En repræsentant fra byrådet holder tale, Slupkoret optræder
fra kl.. 14-16 og der serveres kaffe og lagkage.
Ad 6. Sidste års ”opgave/spørgsmål til børnene” var en succes og bevares i den kommende sæson.
Marianne vil arbejde på supplerende tilbud til børn.
Ad 7. Kanonen er opsat den 28. februar. Der har været mange positive tilkendegivelser.
Ad 8. Der er Tall Ship Races i august 2019 og skibene afgår fra Århus den 4.august ca. kl. 10 og
passerer herefter forbi Sletterhage Fyr. Det er uafklaret, om Foreningen vil have en rolle i
den forbindelse.
Ad 9. Næste møde: Mandag den 6. maj kl. 18.
Referent: Dotta

