
1. Konstituering 

  

Konstituering som en rekonstituering 

Formand: Hans 

Næstformand: Sven 

Kasserer: Arvid 

Sekretær: Jens Jakob 

  

2. Referat fra sidste møde 
Godkendt 

3. Orientering v/formand 

·       Borgermøde om Naturnationalpark Mols Bjerge, hvor Helgenæs generelt er udenfor med 
interesseret pga samarbejdspartner med Naturstyrelsen. 

·       Generelt stor ros til Jan Højlund for lydhørhed og samarbejde i forhold til indhegning mm 
og besøgendes færden i området.   

·       Tilbud om maling til foråret 22 fra Trustrup maleren Poul Sørensen, som tidligere har malet 
fyret. Han har tidligere givet et ”sponsortilbud”. Indvendig øverste del af tårnet bliver malet 
ved samme lejlighed. 

·       Naturstyrelsen laver skilte til P pladsen så der er 5x skilte til campers og 2x skilte til 
handicapparkering. Der er generel diskussion om hvordan p-pladsen skal inddeles, men vi 
vil selv forsøge at sætte markeringerne op, da vi ser hvordan det mest praktisk kan 
fungere. 

·       Autocamper.dk har opdateret deres kort med antal pladser (5) ved Sletterhage Fyr. 
Generelt stor samarbejdsvilje fra campere. Enkelte modarbejder vores retningslinjer, og 
det skaber dræn af energi for vores formand, der jo primært møder og ser campere 
  

4. Orientering v/kasserer 

·       På nuværende tidspunkt har vi 343 medlemmer og cirka 390.000 på kontoen.  

  

5. Arrangementer i efteråret 

·       Fyrvagtsturen til Rubjergknude Fyr var god og veltilrettelagt. Alle nød turen og de 
forskellige besøg. 

·    Næste års tur er tænkt til Sprogø. Datoen er sat til 16. maj. Jørgen står for planlægningen. 
·       15-10 kl 19:00 er der medlems ”begivenhed”. (40 deltagere) Flemming Jensen, tidligere 

kaptajn på Aarhus Kalundborg Færgen, kommer og fortæller ”skrøner og humoristiske 
fortællinger” fra sejladsen i dette farvand. 
     23-10: Afslutningsmiddag for fyrvagter på Sandballegård 

·       12-11 Kulturaften, hvor fyret er centrum for aktiviteter. Vi er ikke ansvarlige, men skal stå 
for at have fyret åbent. 

·       5-12 gløg i fyret. Kl 14. 
  

6. Udstilling – fremtid 



·       Udstillingen der primært skal renoveres og opjusteres er midterrummet. Der udarbejdes 
flere konkrete ønsker og forslag til næste møde i december. Jørn kontakter søfartsmuseet 
i helsingør som muligt bistand. Andre ting er lige nu også på forslagslisten: 

udstilling af fyrtårn (billedgalleri) i opgangen til fyret 

Lys i opgang til fyret 
Opgang til fyret inddrages til udstilling 

Skilte med beskrivelse og historie opsættes til diverse effekter, der er doneret. 
  

 Aktiviteter fremtid: 

·       Lisbeth og Torsten fra Flensburg er interesseret i at lave nogle børnebegivenheder i 
sommeren 22, men noget tiltag a la ”Jørgen Clevin” omkring hav og strand. Lise-Lotte har 
aftale om brainstorm af ideer med Torsten og Lisbeth. Torsten har lige nu lavet en tegning, 
som børn kan tage med og farvelægge. 

·       Forslag til et oplæg om ”navigation” på vandet 

  

7. Evnt 

·       Bestyrelsesmøde i Jørgens Sommerhus med julefrokost a la Marianne 1-12-21 
  
 


