
Bestyrelsesmøde i Sletterhage Fyrs Venner fredag den 18 november kl. 18.00.  

1: Kommentarer til referat fra sidste møde: Vi er på venteliste til fyrvagtstur til Sprogø. 

2:Orientering v/formand: Fyret er lukket for sæsonen. 

3: Orientering v/kasserer(formanden, da kasserer var forhindret). 
Vi har 236.000 på konto.  
Vi har fået første rate fra Mærsk. 
Vi har betalt 2 rater på 2 x 228.000 til CAD. 
Næste rate fra Mærsk kommer 10 januar. 
Medlemstal: Vi har p.t. 380 medlemmer. 

4: Evaluering af fyrvagtsfest. 
Det var som vanligt hyggeligt og god mad hos Jes og Susanne. 
Hans havde lavet, så vi trak et nummer og kom til at sidde ved siden af en tilfældig. Det 
virkede rigtig godt. 
Vi var 54 fremmødte. Det var maks. antal, vi kan være.  
Med tanke på, der kan være lige så mange eller flere til næste år, blev det besluttet at leje 
forsamlingshuset. 

5: Ny udstilling: Hans har været i Grenå på VidenDjurs, hvor spiludvikler elever i en 
eksamensopgave skal lave et spil til udstillingen, hvor besøgende skal styre et skib forbi 
Sletterhage Fyr.  
De har været i fyret fredag. 
På torsdag skal Hans til møde i Grenå igen. 
Søfartsstyrelsen vil godt være med, med 2 personer, ved aflevering. 
Maler og tømrer er færdige. 

6: Aktivitetsbog: Prototype er kommet. Bogen skal kunne bruges, I fyret, udenfor og 
derhjemme. 
Redigering pågår.  
Prototype sendes til os på pds. fil til læsning. 

7: Julegløgg 11/12.  Enighed om, madpakkehuset vil være for koldt. Vi kan godt være i 
selve fyret.  

Vi mødes kl.13.00. 
Anne Marie og JJ. køber ind. 

Fællesspisning 11 januar. 
Tovholdere Marianne og Anne Marie.  
Meny: Kylling og surt, ovnbagte kartofler og mormor salat. 
Hans sponserer is til dessert(Tak for det). 

Generalforsamling 26 marts i forsamlingshuset.  

Indvigelse af ny udstilling lørdag den 1 april kl. 11.00 for alle. 



Reception for indbudte fredag 31 marts kl.13.00. 

2 april kl. 10.00 i fyret. Introduktion til fyrvagter v/Lotte og Anne Marie.  

8: ishusets fremtid. 
Naturstyrelsen trækker sig fra fyret. De vil i fremtiden kun være vicevært. 
Kommen skal tage over. 
Ingen afklaring med forpagtningsafgift af isvogn. 
Hans tager møde med kommunen. 

9. Evt. Næste bestyrelsesmøde 30 januar kl. 18.00 i udkigshuset. 
Bestyrelsen, 
Sletterhage Fyrs Venner.  


