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Bestyrelsesmøde afholdt 27/4 2022. 
Alle fremmødt. 
Fordeling af Poster. Alle fortsatte med de poster, de havde før generalforsamling. 
 
Orientering ved formanden. 
Fyret bliver malet. 
Fibernet udfordret. Ny switch sættes op, for at prøve at løse problemet. 
Søfartsstyrelsen har været på besøg og repareret og sat nøgleboks op på fyret. 
Ny nøgleboks sættes op ved udkigshus. Hans laver kode. 
Kun adgang til fyret ved leje af udkigshus i fyrets åbningstid. 
Koncert i Fyret var god. 
Hans har været ved Stig Ulrichsen i Kronjyllands lokaltv i Randers for at fortælle om fyret. 
 
Arvid fortalte, vi har et indestående på 432000 kr.-. 
1 Cvr. nr. er slettet, så vi kun har et. 
 
Lise-Lotte: Fyrvagter. 
Til Fyrvagtskursus med Lise-Lotte, Annemarie og Hans, som fortalte om det at være Fyr-
vagt, kom der 28 personer. 
Fyrvagtsfolder kan ajourføres, hvis det er nødvendigt. 
Det går godt med fyrvagterne. 
Der er en lille liste med folk, der kan ringes til, hvis der mangler en til en fyrvagt. 
Folk skal ikke selv kunne sætte sig på kalenderen for fyrvagter. Det ville blive noget rod. 
 
Udstilling: 
Der er lavet et rids af Mortens forslag og sendt en ansøgning til Mærsk på 665000 kr.- Vi 
har selv 325000 kr.-. 
Vi ved endnu ikke, hvad vi skal gøre med de genstande, vi ikke skal bruge i den nye udstil-
ling. 
 
Fyrvagtstur ved Jørn. 
Fyrvagtsturen er på plads. Der er bestilt en lidt større bus i år. Der er få pladser tilbage. 
Turen går til Hanstholm Bunkermuseum, hvor vi også skal spise. 
Herefter skal vi se Hanstholm Fyr. 
På hjemvejen kører vi forbi Nørre Vorupør, dog uden at gøre holdt. 
 
Arrangementer: 
Søværnet har ikke svaret om, de vil komme ud og fortælle om træning af elever. 
Jørn spørger forfattere til to bøger om fyrtårne om, de vil komme ud og holde et foredrag. 
Lotte har kontakt til et tomandsband Waterfahl, der spiller bluegrass. Hun spørger om, de 
vil komme evt. St. Bededag eller Kr. Himmelfart. 
 
Sankt Hans: 
Chris Nunan, Gitte Sloth og Erik Møller spiller til sangene. 
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Sankt hans taler. Forslag: Sognepræst Gorm Ridder Jensen, Kirsten Lundager eller Jo-
sefine Klougart. Jens Jakob har ringet til Gorm, som ikke tog telefonen. Jens Jakob har 
lagt en besked på telefonsvaren. Afventer svar fra ham inden, vi prøver de andre. 
 
Evt..  
Sven får lavet nye Brochurer(5000 stk.) på dansk. Vi spørger banken om, de vil give et bi-
drag til trykningen. 
 
Lise-Lottes børnehæfte med opgaver til børn er på vej. Hun regner med 1000 eksempla-
rer. Evt. facitliste på QR kode.   
Der ses på en evt. børneaktivitet i fyret med tilmelding. 
Der foresloges en aktivitet med at male på sten. 
Der kommer en ny sendemast på Sandballegård. Det skulle forbedre signalet ved fyret. 
 
Næste bestyrelsesmøde fastsattes til tirsdag den 21/6 kl. 18.00 
Bestyrelsen Sletterhage Fyrs Venner. 
 


