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Referat af bestyrelsesmøde 

den 26. juni 2019 
 

Fraværende: Jørn og Erling 

 
Dagsorden: 

 
 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Økonomisk orientering 

4. Arrangementer i foreningen 

            Evaluering af: 

            Teatret OM 17./18. maj 

             Fyrtårnsudflugt 28. maj 

             Jubilæum og fødselsdag den 7. juni 

             Kommende arrangementer: 

             Sankthansaften 23. juni 

             Tall Ships Races 4. august 

             Fortælleaften til efteråret (Jens Jakob) 

             Gløgg i fyret søndag den 8. december kl. 14 

             Fyrvagtsfest 19. oktober kl. 18.30 

      5.    Madpakkehuset – plakater planter/fugle (Erling) 

      6.    Eventuelt 

      7.    Næste møde 2. september 2019 kl. 18 i Udkigshuset 

 
Ad  1.   Referat fra sidste møde godkendt 

 
Ad  2.   Foreningen har modtaget kr. 30.000 fra Tvedfonden til etablering af webcameraet. 

             Der har været knap 300 besøgende pr. døgn på webcamera siden. 

             Foreningen er i besiddelse af et ældre TV, der kan tilkobles webcameraet.  Det vil blive 

             etableret i fyrtårnet. 

             Naturstyrelsen har foretaget nogle reparationer i Tyskertårnet og har sat bord- bænkesæt op. 

             Den gamle sti fra stranden op til Tyskertårnet er groet til.  Naturstyrelen skal gøres  



            opmærksom på dette. 

 
Ad 3.   Arvid og Sven har været på økonomi kursus.  Det har været udbytterigt, og der er styr 

            på systemet.  Hans, Sven og Arvid vil drøfte, hvilke oplysninger der med fordel og uden 

            bøvl skal kunne læses af regnskabet. 

 
Ad 4.   Teatret OM optrådte ved fyret den 18. maj med to forestillinger.  Den 17. maj blev aflyst 

            pga vejret.  Der var mange tilskuere, og det blev en hyggelig dag med teater, kaffe og kage. 

            Teatret stod for arrangementet og SFV var tilstede som medhjælpere ang. det praktiske. 

            Fyrtårnsudflugt til Nr.Lyngvig fyr var sædvanen tro særdeles vellykket.  Bestyrelsen håber,  

            forventer, at Jørn vil sørge for fyrtårnsudflugt 2020! 

            Jubilæums- og fødselsdagsfest den 7. juni blev en fin dag med mange fremmødte – tale 

            ved viceborgmesteren, underholdning ved Slupkoret og masser af kaffe og lagkage.  

            Flot Sankhansaften med en meget fin båltale af Jan.  Der var godt 300 besøgende.  Der 

            skal planlægges sankthansaften igen i 2020, herunder skal der findes musik. 

 
            Ang. Tall Ships Races den 4. august har Hans haft møde med kommunen. Der vil blive 

            etableret parkering på en mark ved Ørby.  Politi og hjemmeværn styrer trafikreguleringen. 

            SFV skal bidrage med 20 frivillige, der skal dirigere bilerne på plads inde på marken.  Efter 

            parkering er der ca. 300 meters gang til shuttlebus,der kører fra Ørby til Sletterhage. 

            Ved Dragsmur opsættes banner leveret af kommunen vedr. lukning af P-plads ved fyret.   

            SFV opsætter banneret. 

            Kommunen har diverse planer om aktiviteter omkring fyret på dagen. 

            Sven tjekker ejerne af grundene fra Capellavej til Slettervang med henblik på muligheden 

            for gennemgang. 

            Fyret holdes åbent på dagen mod betaling af entre. 

            Jens Jakob arbejder henimod Fortælleaften i fyret den 12. oktober kl. 16. 

            Fyrvagtsfest afholdes den 19. oktober efter samme koncept som tidligere år. 

            Gløgg eftermiddag i fyrtårnet afholdes søndag den 8. december. 

 
Ad 5.   Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening, vil sørge for plancher med planter til opsætning 

            i Madpakkehuset.  Plancherne kan købes til en rimelig pris. 

            Søren vil undersøge muligheden for indkøb af plancher med fugle. 

 
Ad 6.   Muligheden for at renovere ”fiskerummet” i fyrtårnet drøftes.  Det vurderes, at der er  

            for meget tekst på plancherne og at der er for lidt spændende udstillingsmateriale.  Hans 

            vil søge om fonde hertil. 

            Det drøftes, om man på lidt længere sigt kunne få urværket i fyret til at virke og måske få 

            det hejst op i tårnet? 

            Der findes et par skibe fra 600 tallet med afstamning fra området omkring Kongsgårde. 

            Søren vil undersøge, hvor de findes og om der er nogen mulighed for at få dem tilbage til 

            området. 

            Sven har kendskab til nogle ”halvskibe” på museum i Randers, der måske kunne være 

            af interesse for SFV.  Sven vil kontakte Randers. 

            Søren forærer foreningen et eksemplar af sin bog Vængesø og Holmegaard – Ertebølle       

            Fishers and Huntsmen on Djursland.  Bogen bliver fremlagt i Fyrtårnet. 

 
Ad 7.   Næste møde onsdag den 28. august kl. 18 i Udsigtshuset. 



  


