Bestyrelsesmøde i foreningen Fyrets Venner mandag den 3/5 2021.
Afbud fra Søren og Marianne.
Ingen spørgsmål til referatet fra sidste møde.
Regnskab ved Arvid. Mestendels kun faste udgifter i øjeblikket.
2260 kr. kommet ind ved frivillige bidrag fra nogle af autocamperne på parkeringspladsen.
6650 indtil nu for leje af udkigshuset.
Åbning af fyret den 22 maj.
Samme corona regler som vi havde sidste år. Undersøges om fyrvagter skal have corona pas/negativ
test og om, de skal tjekke besøgende for corona pas eller negativ test.
Vi har mundbind til besøgende og fyrvagter. Visir indkøbes til fyrvagter.
Sankt Hans. vi tror, vi kan afholde Sankt Hans i år, men tager endelig stilling den 1. juni. Vi vil
spørge tidligere præst Jan Schmidt om at holde båltalen, og Chris Nunan om, han vil spille til. alt
sammen med forbehold evt. aflysning grundet Corona.
Sven snakker med vognmanden om grene til bålet.
Indhegning af Dyrefolde. Der er sat 20 låger i Dyrefoldene. En enkelt vender ud til et grundstykke,
hvor lodsejeren ikke vil have færdsel. Der er lavet en informativ folder om færdsel i kreaturfoldene.
Det er muligt at gå udenfor foldene det meste af vejen. Kun et enkelt sted er der noget krat, der skal
beskæres. Det gør Natyrstyrelsen.
Generalforsamling afholdes i år 15 august kl. 12.00 i forsamlingshuset Helgenæs. Som vanlig med
spisning.
Marianne fra bestyrelsen spørges, om hun vil stå for maden.
Syddjurs kommune kigger på opdeling af parkeringspladsen ved fyret måske med barrierer og
opsætning af rigtige skilte ved autocamper p-pladserne.
Tur for fyrvagter mandag den 6/9. Turen i år går til Rubjerg Knude fyr. Jørn arrangerer turen i
vanlig fin stil.
5 plancher med planterne på Helgenæs til ophængning i Madpakkerummet koster 22500,- kr. eks.
moms. Bestyrelsen gav formanden lov til at iværksætte indkøb og ophæning.
Møde på Moesgaard i september. Hans taler med Søren fra bestyrelsen om den 29 september.
Søren fra bestyrelsen fortæller om vikingetiden. Dato følger.
andre arrangementer.
Sven Weel og Flemming vil godt komme komme igen og fortælle.
Jan Højland høres om en gåtur på kystbefæstningsstien.
Forslag om intimkoncerter.
Biblioteket høres om, de har arrangementer, der kan være relevante at få ud i fyret.
Forslag om at få Mærsk kaptajnen ud igen og fortælle. Hans snakker med pr. afdelingen i Mærsk.
Forslag om at høre om samhandlen gennem tiden mellem Helgenæs og Samsø.
Forslag om at høre om frømandskorpset. De svømmer flere gange fra Samsø til Sletterhage inden,
de løber en marathon.

Forslag til at høre om småskibsfarten i Århusbugten.
Forslag om aktiviteter for børn.
Der sendes mail ud til medlemmerne for at høre om, de har forslag til aktiviteter.
Evt.. Der bliver lavet en Syddjurs Aktivitetsbog på privat basis. Det koster 3000 kr.- for en side i
bogen. Hans hører mere og, vi beslutter derefter om, vi skal være med.
Lise-Lotte vil lave en opdatering af Fyrets Familiequiz og Sven, kender en, der kan trykke den.
Jørn fremviste medlemstallene pt.
Næste møde blev fastsat til mandag den 9/8 kl. 18.00 i udkigshuset.

Kystbefæstningsstien er indhegnet.

