Bestyrelsesmøde i Sletterhage Fyrs Venner mandag 14/2 2022.
Afbud fra Annemarie Bang. Ellers alle fremmødt.
Intet at sige til referat fra forrige bestyrelsesmøde.
Orientering v/formanden:
Fyret trænger til maling.
Indhentet tilbud til maling 1. sats og op i fyrtårnet. Pris 12.450 - plus moms. Enighed om at
tage imod tilbuddet, også selvom vi ikke kan få penge til det.
Pris for maling udvendig også på madpakkehus og udkigshus 90.000 plus moms.
Formanden har brugt 3000,- på hjemmeside. Det skal gøre det indmeldelse nemmere via
hjemmesiden.
Orientering v/kasserer:
Foreningen fik i 2021 et overskud på 112.000,-.
(Vi sparer op til renovering af fyret i 2022 - 23).
Vi har indestående i bank 288.505,-.
Entre indtægter til fyret er steget. Der var i 2021 over 7000 betalende i fyret.
Medlemskontingent indtægt er steget. Vi har fået flere medlemmer.
Udgifter til medlemsarrangementer er steget.
360.000 i aktiver.
Skyldig omkostninger varme og el til kommunen. Vi har betalt 20.000,- skyldig fra før, men
skylder stadig 20.000,-, som de endnu ikke har krævet betalt.
Forslag til arrangementer 2022 foreløbigt:
Fyrvagtstur mandag 16 maj.
Sankt Hans: Musik 3000,-. Blev godkendt.
Taler til Sankt Hans. Forslag: Reneé Toft Simonsen. Hun takkede nej tak. Forslag nr. 2:
Præst Gorm Jensen. Jens Jakob spørger ham.
Musiker Anne Sofie Nielsen spørges igen om, hun vil spille i Fyret.
Anita Søholm spørges om foredrag/tur om Sankemad.
LiseLotte er tovholder for at lave noget for børn bl.a. et hæfte med opgaver om fyret og
omgivelser.
2 Biologer spørges om, de vil holde et foredrag om fisk og vand, der findes ved fyret.
Musiker Blind Pete Boston spørges igen om, han vil afholde en koncert med sea shanty's.
Claus Petterson fra Syddjurs Biblotek spørges om et fyrtårnsforedrag.
Søværnet spørges om, de vil fortælle om øvelseskibene Thyra og Svanen, og arbejdet
dermed.
Kongeskibets Jagtkaptajn spørges om et foredrag om kongeskibet.
Generalforsamlingen 2022 blev fastsat til lørdag 2 april kl. 12.00 i forsamlingshuset.
Udstilling: Hovedrummet i fyret foreslås ændret til 4 tårne i stedet for de nuværende 2
buer.
Hans, Arvid, Sven og Marianne er tovholdere for snak med Morten om, hvad der kan laves
i hovedrummet af forbedringer af udstillingen.
Evt.: Hans har mange opgaver i løbet af sommeren med fyret og fyrvagterne. Liselotte vil
gerne styre fyrvagtskalenderen sammen med Hans for at aflaste ham lidt. Sven hjælper
med udkigshuset

Det blev besluttet at arbejde med at lave et fyrvagtskursus for kommende fyrvagter om,
hvad det vil sige at være fyrvagt.
Liselotte berettede om et 16 siders familiequiz hæfte. Det blev vedtaget, at det vil vi gerne
have.
Vi er ikke kommet videre med den udendørs app om fyret og kystbefæstningsstien.

