Sletterhage Fyrs Venner
Sletterhagevej 59
8420 Knebel
Referat bestyrelsesmøde 18.5.20
Fraværende: Marianne, Jørn, Søren og Erling.
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Generel orientering fra formanden
Økonomisk orientering
Åbning af fyret/særlige restriktioner/orientering om disse til fyrvagterne
Udstilling i Fiskerummet Hans/Sven
Kommende arrangementer i foreningen:
Fyrtårnsudflugt
Biologer fortæller om deres arbejde omkring marsvin Hans
Sankthansaften Jens Jakob, Sven, Jørn
Fyrvagtsfest 17/10. kl. 18.30
Koldkrigsfortælling i efteråret Marianne
gløgg og æbleskiver 13/12. kl. 14-16
7. Generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling
8. Opdatering af skriv til fyrvagter Sven, Jørn
9. Vedtægter juridisk vurdering Jørn
10. Eventuelt
11. Næste møde
Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt
Ad 2. Madpakkehus og toiletter er blevet malet indvendigt.
Der er opsat adskillelse i Madpakkehuset, sådan at der kan være max. 2 x 10 personer.
Det forlyder, at stien op til Tyskertårnet er vanskelig at gå på, man kan glide i rallet,
Naturstyrelsen har lovet at udbedre dette.
Sletterhage fyr er udpeget til kurlturmiljø i Syddjurs kommuneplan. Foreningen har nu
ansøgt kommunen om, at området omkring den historiske sti medtages.

Ad 3. Økonomien er fortsat god. En væsentlig del af kassebeholdning skal bruges i forbindelse
med fornyelse af Fiskerummet.
Ad 4. På baggrund af nuværende instrukser fra regeringen forventes åbning af fyret den 30.maj.
Der må være 15 personer i udstillingen ad gangen og dette styres ved, at gæsterne hver
især tager en pind ved indgangen, som sættes tilbage ved udgang (der er kun 15 pinde i alt)
Før der tages en pind skal man spritte hænder fra en spritdispenser, der opsættes ved
indgangen til fyret.
De besøgende sørger selv for betaling og tager selv byttepenge. Der kan ikke lånes
kikkerter.
Der indkøbes masker, som fyrvagterne kan bruge.
Der opsættes skilt om ovenstående indstrukser ved indgangen.
Ad 5. Der arbejdes på en omfattende fornyelse af Fiskerummet. Det nye rum forventes at blive
færdigt i løbet af indeværende sæson. Bl.a. vil der blive opsat en skærm, hvorfra der vil
blive formidlet viden om dyr i området omkring fyret.
Ad 6. Fyrtårnsudflugt 2020. Jørn arbejder med dette og der satses på september måned.
Fortælling om arbejdet omkring marsvin v/biologer forventes til efteråret.
Fortælling om Århusbugten/Kallundborgfærgen/Sletterhagefyr sker lørdag 12./9. kl.16.
(dette arrangement erstatter den planlagte Koldkrigsfortælling)
Sankthansaften ved fyret aflyses, med mindre der bliver lempelser i forsamlingsloftet.
Fyrvagtsfest er fastsat til 17./10. kl. 18.30.
Gløgg og æbleskiver i fyrtårnet er fastsat til den 13./12. kl. 14-16.
Ad 7. Generalforsamling udsættes foreløbig til efter sommerferien og datoen vil afhænge af
regeringens instrukser. Der vil blive udsendt indkaldelse med 30 dages varsel.
Ad 8. Punktet udsættes til fornyelse af Fiskerummet er færdiggjort.
Ad 9. Foreningens vedtægter er tjekket af advokat og er i orden.
Ad 10. Udlejning af Udkigshuset i formiddag eller eftermiddag afskaffes. Fremover kan huset kun
lejes for en hel dag og lejen er fastsat til kr. 350.
En skibsmodel, der skal indgå i fyrets udstilling er til reparation i Den Gamle By og kan
nu afhentes. Skal sættes op af en håndværker for at sikre, at den ikke falder ned. Marianne
laver tekst på tysk.
Ad 11. Næste møde onsdag den 10. juni kl. 18.
Referent: Dotta

