
Bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 8/9 2020. 
1 Konstituering. Ny i bestyrelsen er Søren Henning Andersen. Ny suppleant er Lotte 
Laursen. Udtrådt af bestyrelsen Dotta Skovgård Petersen.  
Alle poster blev genbesat af de siddende bestyrelsesmedlemmer, på nær posten som 
sekretær, som Dotta havde. Ny sekretær er Jens Jakob Holst. 
2. Ingen kommentarer til referat af sidste møde. 
3: Orientering fra formanden.  
Årlig møde med Kulturstyrelsen og kommune. Bedre og mere officielle skilte til  
autocamper holdepladsen i samarbejde med myndigheder.  
Naturstyrelsen har ryddet bevoksning, så der er flere parkeringspladser, og autocamperne 
kommer længere tilbage. Winnie har fået gene af den grund, da de kan kigge ind i hendes 
hus. 
4. Økonomi. Vi har 282.635,- kr. indestående. Indtil nu 27.100,- kr. i 
fyrkassen(entreindtægt). 
5. Sommeren i fyret. I år er det lykkedes at få besat vagter i fyret, men det har været hårdt. 
Sidste år var også ekceptionelt god. 
6. Det nye marsvinrum. Enighed om, det er blevet godt. ikke enighed om, hvor mange der 
ved, de må trykke på skærmen for information. Fyrvagter godt må fortælle, du kan trykke 
på skærmen for at få mere at vide.  
Der kommer et bestyrelsesmøde i december, hvor alle udstillingerne drøftes. 
7. Kommende arrangementer.  
29 Tilmeldt til fyrvagtsturen til Skagen. Jørn fra bestyrelsen og en lokal guide vil fortælle 
om Skagens fyr på turen. Mundbind er obligatorisk på turen. 
Nogle biologer der har arbejdet i havet ved fyret, havde sagt, de gerne ville komme og 
fortælle om arbejdet, sagde formanden. De er endnu ikke vendt tilbage, og vi tvivler på, de 
gør det. 
Fyrvagtsfest. Grundet Corona udskydes festen til foråret. Dato følger senere. Nr, 1, 2 og 3 
i fyrvagter får en præmie. 
Foredraget med Flemming Jensen lørdag den 12/9 er der stadig lidt pladser til. 
Den årlige juleafslutning med gløgg og æbleskiver i fyret 13/12 afventer vi og ser, hvordan 
Corona ser ud til den tid. 
Kulturgruppen for Mols og Helgenæs kommer til fyret den 13/11 både i og ved fyret og ved 
røret med en forestilling om tro og overtro for de 4 - 8 årige. Voksne må godt komme med. 
8. Mobildækning på det sydlige Helgenæs.  Dækning bliver ikke bedre fra 
teleselskabernes side.  
Wifi antenne kommer undenfor på ben ved muren for bedre wifi. Router bliver indenfor. 
Måske kan trianguleringsenhed bruges til bedre dækning også. 
9. Hans har indhentet tilbud på planteplancher til madpakkerummet fra CAT. Bestyrelse vil 
se om, naturstyrelsen vil betale.  
Forslag om en webshop til salg af forskellige af vores plancher. Jørn vil kigge på om, 
Trangbæk Boghandel vil stå for det mod at få procenter af salget. 
10. Ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af ændringsforslag fredag den 25/9. 
Afbud fra Jørn og Jens Jakob. 
11. Opdatering af skriv til fyrvagter. Hvis mobilpay ikke virker, gå op i fyret. God ide at 
introducere de forskellige rum. 
12. Forslag om tysk tekst på plancher i fyret, diskuteres på bestyrelsesmøde i december. 
13. Evt.. Søren fra bestyrelsen vil gerne fortælle om Vikingetidens Helgenæs. Forslag om 
at det bliver i december. 



Forslag om at fotografere de vigtigste store skibe, der sejler forbi. Stemning for at lægge 
billederne på hjemmesiden. Det arbejdes der videre med. 
Stemning for samarbejde med nationalparken. Dette betyder ikke, at vi bliver en del af 
nationalparken. 
14. Næste møde. Primo december. 
Bestyrelsen,  
Sletterhage Fyr. 
14. Næste 
  
 


