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Referat af bestyrelsesmøde 

den 10. december 2019 

 

 

Fraværende Søren og Erling. 

 

Dagsorden: 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Økonomisk orientering 

4. Arrangementer i foreningen: 

            Evaluering af fyrvagtsfest 

            Kommende arrangementer: 

            Gløgg eftermiddag i fyrtårnet den 8. december kl. 14 

            Fyrtårnsudflugt 2020 

5. Mit Mols – Mols i Udvikling m.m. (Hans) 

6. Plancheudstilling i Fiskerummet 

7. Madlavning i Forsamlingshuset 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Ad 1.   Referat fra sidste møde godkendt 

 

Ad 2.   De ydre vinduer i fyret er afmonteret med henblik på reparation.  Naturstyrelsen står for  

            dette projekt. 

            Søfartsstyrelsen har besluttet, at der fortsat skal være en tjenesteførende ved fyret.  Hans 

            påtager sig fortsat denne opgave. 

 

Ad 3.   Foreningens økonomi er fortsat sund og rimelig god.  Nogle formaliteter skal bringes på 

            plads og der er behov for et møde med banken. 

 

Ad 4.   Fyrvagtsfesten var som sædvanlig en god oplevelse og skal afholdes efter samme koncept 

            i 2020. 



 

 

            Gløgg arrangementet i fyret var godt besøgt og hyggeligt og fortsætter uændret i 2020. 

            Fyrtårnsudflugt i 2020 er under planlægning.  Der satses på en tur til Skagen den 21. april. 

            Turen vil muligvis udgå fra Kalø for at spare lidt buskørsel – vi skal sidde forholdsvis  

            længe i bussen.  Jørn arbejder videre med arrangementet. 

            Et par biologer, der har forsket i området omkring fyret, har tilbudt at afholde en aften i  

            fyrtårnet.  Der arbejdes videre med dette. 

 

Ad 5.  Det besluttes, at takke nej til deltagelse i dette projekt. 

 

Ad 6.  Hans og Sven vil holde møde med CAT, der har leveret et spændende oplæg til udstilling 

           i Fiskerummet.  Muligheden for tilskud fra fonde skal undersøges.  Sven og Hans arbejder 

           videre med sagen. 

 

Ad 7   Foreningen skal stå for madlavning til fællesspisning i Forsamlingshuset onsdag den 5.2. kl. 

18. 

 

Ad 8   Bestyrelsen har tidligere besluttet at droppe udlejning af Udkigshuset i vinterperioden. 

           Et medlem har tilbudt at påtage sig opgaverne omkring udlejning i vinterhalvåret.  Der er 

           enighed om at gå videre med dette tilbud.  Hans tager sig af det. 

           Generalforsamlingen 2020 afholdes 22. marts kl. 12.  Det besluttes, at det skal meldes ud,  

           at tilmelding er nødvendig, hvis man ønsker at deltage i spisningen.  Marianne påtager sig 

           at sørge for smørrebrødet. 

 

Ad 9.  Næste møde afholdes torsdag den 18. februar kl. 18. 

 

 

Referent:  Dotta 

 

            

     

           


