
Sletterhage Fyrs Venner    
Sletterhagevej 59 
8420 Knebel 
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

den 28. august 2019 

 
Fraværende: Jørn, Arvid og Erling 

 

Dagsorden: 
 

 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generel orientering fra formanden 

3. Økonomisk orientering 

4. Arrangementer i foreningen: 

             Evaluering af; 

             Tall Ship Races 

             Kommende arrangementer: 

             Fortælleeftermiddag den 12.oktober kl.16 i fyret (Jens Jakob) 

             Fyrvagtsfest den 19.oktober kl. 18.30 (Hans) 

             Gløgg eftermiddag den 8.december kl. 14 (Hans) 

             Fyrtårnsudflugt 2020 (Jørn) 

5. Plancher med planter i Madpakkehuset (Dansk Botanisk Forening) 

            Plancher med fugle (Søren) 

6. Renovering af Fiskerummet – ansøgning om fonde (Hans) 

7. Skibe fra 600-tallet (Søren) 

            Halvskibe museum i Randers (Sven) 

8. Eventuelt 

9. Næste møde 

 

Ad 1.   Referat fra sidste møde godkendt 

 

Ad 2.   Der har været mange besøgende i og omkring fyret i sommersæsonen 2019. 

 

            P-skiltet vedrørende autocampere har haft en rimelig god effekt.  Det skal drøftes med  

            kommune og naturstyrelse, om der skal opsættes et permanent skilt! 

 



 

            Naturstyrelsen påtager sig udgift til nyt tagpap på Udkigshuset. 

 

            Hjertestarter er opsat på handicaptoilettet. 

 

Ad 3.   Foreningens økonomi er rimelig god. 

            Der er p.t. 335 medlemmer 

 

Ad 4.   Tall Ships Races den 4. august var en succes.  Der var mange mennesker og trods enkelte  

            praktiske vanskeligheder omkring toiletforhold og parkering, forløb dagen i fin stemning. 

            Fra kommunen er det udtalt, at arrangementet er den største naturbegivenhed på en enkelt 

            dag i kommunens historie. 

            De praktiske problemer er noteret, sådan at der kan tages højde for dem næste gang,  

            arrangementet skal afvikles. 

            Fortællesarrangementet i fyret den 12. oktober kl. 16 har Jens Jakob styr på.  Der er skaffet 

            interviewer og folk med tilknytning til området tilbage i tiden.  Arrangementet er gratis  

            for medlemmer.  For ikke-medlemmer er prisen kr. 50.  Der er plads til 40 tilhørere.  Der 

            serveres vin og vand.  Tilmelding er nødvendig.  Indsatsen fra de medvirkende påskønnes  

            med et par flasker vin. 

            Fyrvagtsfest den 19. oktober kl. 18.30 afvikles i lighed med de forgående år. 

            Gløggarrangement i fyret den 8. december kl. 14 afvikles også som sædvanligt 

            Fyrtårnsudflugt 2020 tages der stilling til på næste møde, hvor Jørn er tilstede. 

 

Ad 5.   Det besluttes at arbejde på plancheudstilling med fugle, vanddyr, planter, pattedyr og  

 + 6      insekter i ”fiskerummet”.  Oprindelig plan om opsætning af plancher i madpakkehuset 

            droppes. Hans søger om midler til projektet.  Udgiften til kompetent sagkyndig person  

            til opsætning af udstillingen finansieres af foreningen.  Fremstilling af fugleplancher 

            iværksættes  allerede nu via Søren. 

 

Ad 7.   Materialet vedrørende skibe fra 600 tallet kan p.t. ikke findes.  Vi afventer, om det  

            dukker op. 

            Sven har til mødet medbragt halvskibet DS Helgenæs.  Der er underskrevet en 10-årig 

            lånekontrakt.  Skibet hænges op i fyret og Sven har udarbejdet planchetekst.  Marianne 

            udarbejder oversættelse til tysk og engelsk. 

 

Ad 8.   Jørn har indsendt forslag om, at oplysninger på indmeldelsesblanketten om 

            fastnetnummer og sommerhusadresse droppes, da der ikke er behov for disse oplysninger. 

            Forslaget vedtages.  De foreliggende blanketter bruges op, som de er, men Jørn undlader 

            at registrere disse oplysninger i medlemskartoteket. 

            Udlejning af Udkigshuset lukkes ned for vinteren i det tidsrum, hvor fyret er vinterlukket. 

 

Ad 9.   Næste møde 20. november (hos Jørn?) 

 

Referent:  Dotta 

 

          

 


