
Referat bestyrelsesmøde onsdag 1/12 i Fyrets Venner. 
Til stede var: 
Hans Christian Minke, 
Jørn Bach, 
Sven Weel, 
Lise - Lotte Laursen, 
Kis Bødker, 
Jens Jakob Holst og Annemarie Bang. 
Afbud fra Marianne Carstensen. 

Referat fra sidste møde. Intet at berette. 

Orientering ved formanden. 
Naturstyrelsen har opsat p - skilte på parkeringspladsen ved fyret. Flere kommer 
til. 
Formanden var med på Naturstyrelsens naturvandring og høring om 
naturnationalparker. 

Sven, Hans og Rolf Duedahl har været til møde med skovridder Jan Højland fra 
Naturstyrelsen om indhegning. De får lavet, så vi kan gå rundt om den. 
Det er fortsat uklart, hvad der sker i forhold til lodsejer, der er imod udgang til sin 
jord.  
Ved parkeringsplads laves en låge. 
Positivt møde. 

Kulturnatten i fyret var god med tidligere præst Erik Møller som fortæller og musik 
ved Anne Sofie Nielsen. 
Til slut var der kakao i ralværket. 
Ca. 28 fremmødte. 

Regnskab ved Arvid. 
Godt år. 
Fyrvagtstur god, men lidt dyrere end tidligere. 
Vi har 347 medlemmer. 
Der skal skrives ud mht. regler for leje af udkigshus. 

Arrangementer. 
18 december koncert i fyret med violinist Anne Sofie Nielsen(Det er senere blevet 
aflyst). 
Gløgg og æbleskiver aflyst. 

Generalforsamling 3 april 2022 kl. 12.00 i forsamlingshuset. 

Udstilling/børneaktiviteter. 
Der skal være et møde med skaberen af marsvinerummet Morten mht. ny 
udstilling i det store rum. 
Der kom flere ideer til børne aktiviteter ved Kis - Lotte fra bestyrelsen og et af 
medlemmerne Torsten. Det arbejdes der videre med. 



Evt. Kis havde snakket med medlem Henrik Glahder til Fyrvagtsfesten om en sang 
om fyret. Hans vil tage kontakt til Henrik for at høre om, han vil lave et forslag til 
en sang. 

Sven Weel snakkede om evt. at lave en app om fyret og/eller QR koder udenfor til 
at skanne om kystbefæstningsstien. 

Bestyrelsen, Fyrets Venner, 
1/12 2021 
Glædelig jul🎅 🎄 .  


