Bestyrelsesmøde 5/9 2022.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 27 april. Ingen kommentarer.
Orientering v. formanden:
Godt med besøgende i sommer, men ikke for mange.
Ca. 30.000 besøgende ved fyret og området omkring.
Tolkien Plakat sat op på stander overfor toiletter.
Udstilling: Første rate betalt. Kasserer ville gerne have haft bilag lidt før.
Byggeriet igangsættes i Uge 44. Uge efter efterårsferie nedtages nuværende udstilling.
Forslag fra Søren om opdatering/ændring af stenrummet.
Vi har projektet i det store rum, som tager vores tid og penge lige nu. Vi kan evt. senere se på
stenrummet.
Kasserer v. Arvid:
51.600 i indtægter i juli/august plus mobilpay.
Efter at have betalt første rate til moderniseringen af det store rum, har vi stadig ok. likvide midler
på kontoen. Arvid efterlyste bedre infomation omkring A.P. Møller projektet.
Fyrvagter v. Lise - Lotte:
Fyrvagtsorienteringsmøde gik godt. Mange fremmødte.
Generationsskifte i fyrvagter. Enkelte kan ikke holde til at tage så mange vagter som før. Flere nye
fyrvagter i år.
Enighed om, fyrvagtstur og fyrvagtsfest er passende belønning for arbejdet som fyrvagt, da det jo er
frivilligt.
Fyrvagtsfesten blev besluttet til sidste lørdag i efterårsferien 22/10 på Sandballegård som
sædvanligt.
Der blev spurgt til at få informationer om bl.a. Ligthouse og andre store bygninger i Århus, der kan
ses fra fyret til fyrvagterne, da flere besøgende spørger, hvad det er.
Waterfall projekt. God koncert. Der blev kørt forsøg med betaling: 50 for medlemmer, 100 for ikke
medlemmer.
Sara Grabow, Gert Bach og Mayaya stod selv for et arrangement ved fyret. Det forlyder fra
formanden, det var fuldt hus. Ingen fra bestyrelsen deltog.
Bestyrelsen blev enige om at sige nej til personer, der gerne vil overnatte i fyret.
Stenmaling ved Lise - Lotte fra bestyrelsen var et hit. Flere spurgte også på dage, der ikke var
stenmaling om, der var det.
Vedtaget at nye koncerter er ok., hvis de har et maritimt tema.
Fyrvagtstur 2023 v. Jørn: Han arbejder på, at vi kan komme til Sprogø. Ellers alternativt fyr.
fremtidige datoer:
18. november: Bestyrelsesmøde hos Anne-Marie Bang kl. 18.00.
Julearrangement i fyret 2 søndag i december kl. 14 - 16.00.
Fyret er nok i byggerod. Derfor afholdes arrangementet i Madpakkehuset.
26 Marts: Generalforsamling. Afholdes i Helgenæs Forsamlingshus.

1. april: Indvielse af det moderniserede store rum i fyret.
Besluttet at invitere byrådet og Naturstyrelsen.
Madlavning til fællesspisning i Helgenæs Forsamlingshus ved Fyrets Venner og bestyrelse.
Datoerne 1 februar eller 11 januar blev drøftet. Vi ser, hvilken dato, der er ledig.
Bestyrelsen,
Sletterhage Fyrs Venner.

