Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat af bestyrelsesmøde
den 6. maj 2019
Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Generel orientering fra formanden
herunder:
Webcamera
Sæsonstart
Genoptryk af brochure på dansk – sponsor?
3. Økonomisk orientering
4. Arrangementer i foreningen:
Evaluering af:
Generalforsamling
Foredrag om vikingetiden m.m.
Kommende arrangementer:
17.+18. maj med Teatret OM
28.maj Fyrtårnsudflugt
7.juni Jubilæumsarrangement
23.juni Sankthansaften
4.august Tall Ships Races
5. Aktivering af børn, der besøger fyrtårnet (Marianne – punktet udsættes til hun er klar
efter sygemelding)
6. Eventuelt
7. Næste møde
Fraværende: Marianne
Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt
Ad 2. Taget på udkigshuset skal udskiftes. Naturstyrelsen afholder udgiften.
Madpakkehuset skal males. Foreningen har fået malingen som en gave. Hans skaffer
maler, der kan udføre arbejdet.

Webcameraet er opsat. Fungerer ikke endnu. Der arbejdes på det.
Sæsonen startede i forbindelse med påsken. Der var rigtig mange besøgende i og
omkring fyret.
Den danske brochure om fyret er genoptrykt. Sparekassen Djursland har været sponsor.
Der skal printes flere brochurer vedrørende fyrvagternes opgaver. Sven sørger for dette.
Ad 3. Arvid har overtaget foreningens økonomi efter Alex. Arvid og Sven skal på kursus
den 14. maj.
Ad 4. Sømandssange i fyret var en stor succes. Der var fuldt hus.
Generalforsamlingen afvikledes fint og i god stemning. Dog var der mangel på
mad, idet en del fremmødte ikke havde tilmeldt sig. Næste år skal det fremgå af
indkaldelsen, at tilmelding er påkrævet, hvis man ønsker at spise.
Foredrag om vikingetiden forløb fint – også her var der fuldt hus.
Teatret OM har en forestilling ved fyret den 17. og 18. maj. Der er styr på arrangementet
Hans udsender reminder til medlemmerne.
Fyrtårnsudflugt den 28. maj har Jørn styr på. Turen starter ved Fyrtårnet og der bliver
mulighed for også at stige på bussen ved Kalø og ved Lystrup. Jørn skriver til
medlemmerne om præcisering af stoppesteder.
Den 7. juni fejres 10 års jubilæum for SFV og 125 års fødselsdag for fyret.
Der er udsendt invitation til diverse relevante instanser. Claus Vistoft sørger for tale,
Slupkoret optræder, lagkage serveres og der bliver mulighed for guidet tur ad
Kystbefæstningsstien.
Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at hjælpe til, hvis det er muligt.
Sankthansaften er der styr på. Præsten Jan holder tale. Sven har sørget for musik. Hans
sørger for bålet. Jens Jakob sørger for øl,vin og vand. Teltet skal stilles op. Sven
laver invitation, som Hans sender ud.
Den 4. august er der Tall Ships Races. Hans og Sven opfordrer kommunen til et møde
vedrørende organisering af arrangementet. Der forventes at blive opgaver for SFV
på selve dagen.
Muligheden drøftes for at arrangere ture til steder, hvor der er gjort historiske fund – og
eventuelt låne effekter fra museer til en lille udstilling. Det vurderes, at dette vil række
uden for fyrtårnets område, hvorfor det besluttes, at Hans opfordrer Præstegården til at
overveje sådanne arrangementer.
Jens Jakob vil arbejde på at arrangere en Fortælleaften i fyret til efteråret.
Gløggeftermiddag i fyret fastsættes til den 8. december kl. 14.
Fyrvagtsfest fastsættes til den 19. oktober kl. 18.30.
Ad 5. Punktet udsættes.
Ad 6. Muligheden for at pynte Madpakkehuset med plakater af planter/fugle skal undersøges.
Erling vil spørge formanden for Dansk Botanisk Forening om hun vil være behjælpelig.
Vinduet til Madpakkehuset er blevet brudt op. Det er nu skruet til, så det ikke kan åbnes.
Ved samme lejlighed var huset efterladt med ulækkert svineri.

En bordplade på et udendørs bordbænkesæt er slemt brændemærket formentlig efter
at nogen har anbragt en grill direkte på bordet. Det besluttes at lade skaden være til
spot og spe for eftertiden.
SFV er tilmeldt som havmiljøvagt. Hans har i den forbindelse fået leveret kasser
med affaldsposer til udlevering til folk, der vil bidrage med at samle skrald.
Ad 7. Næste møder:
26. juni kl. 18 i Udkigshuset.
2. september kl. 18 i Udkigshuset
Referent: Dotta

