Generalforsamling 25/3 – 2012.
Foreningen Sletterhage Fyrs Venner oplevede i 2011 endnu et år med fremgang og
megen aktivitet. Medlemstallet er steget fra 150 til 177 hvor langt de fleste
husstandsmedlemmer.
Vi startede året med et spændende foredrag af Bo Skårup – Danmark-Landet ved
havet. Bo har i mellemtiden udgivet en bog - Danmarks Strandguide som fortæller
om strandene rundt om Djursland. Sletterhage Fyr har fået en fin omtale over flere
sider, og en fornem forsideplacering. Tak for det Bo.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Bo for hans engagement i bestyrelsen
for vor forening siden dens opstart i 2009. Bo har ikke ønsket at genopstille. Og det
kan vi godt forstå når man tænker på det enorme arbejde der ligger i nationalpark
Mols bjerge.
I marts holdt vi Generalforsamling og til Påske den 16/4 åbnede vi sæsonen for
besøgende.
Den 20. maj indviede vi sidste del af vores udstilling akkompangeret af Slupkoret og
omkring 150 gæster.
Sven og Palle stod for et meget velbesøgt St. Hansarrangement den 23. juni - tak for
det.
7. august afholdtes en solnedgangskoncert i forbindelse med en række klassiske
koncerter på Djursland. Tak til familien Kullberg for et rigtig godt arrangement.
Så havde vi 14. oktober både aften naturvandring med Jens Reddersen og kulturnat
– tak til Jens og Sven. Det er første gang jeg har ”hørt” marsvin ved fyret.
Den 17. oktober var der højtlæsning i udkigshuset for børn – lavet i forbindelse med
arrangementer over hele Djursland. Tak til Kommunen
Den holdt vi 22/10 en dejlig fest på Sandballegård hvor vi takkede vore trofaste
fyrvagter for en lang og veloverstået sæson – med entreindtægt på den anden side
af kr 90.000 – endnu engang skal der herfra lyde en tak for de mange frivillige timer
hvor i har budt de besøgende velkommen i fyret. For andet år blev det Niels Havers
som løb med titlen årets fyrpasser. Klapper

Den 22. november var der foredrag om II verdenskrig v/HenriK Fode – der blev sat
publikumsrekord med 62 gæster –NU ved vi at man også kan sidde i
vindueskarmene. Tak til Henrik og Sven.
Og traditionen tro havde vi en hyggelig eftermiddag den 5/12 med gløgg og
æbleskiver hvor vi ønskede hinanden en glædelig jul.
Et år med fuldt hus og mange aktiviteter.
Pressen har velvilligt skrevet om vort fyr og udsendelsesrækken i DR 1 i
forsommeren De Danske Kyster har fået mange til at besøge os for at iagttage
skibspassagerne. Vores hjemmeside bliver flittigt besøgt og er nu oppe på 15600
hits.
Så har vi haft besøg fra en søsterforening fra bovbjerg fyr – og er på vej ind i et
samarbejde omkring foreninger der lige som vores har overtaget driften af et
fyrtårn.
Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder – altid i god ro og orden.
Vi har ladet vores scrapbog indscanne og trykke i et begrænset oplag. Den kan købes
af medlemmer for kr 200,-. Samtidig har vi scannet en gammel tegning af fyret som
kan laves til en meget dekorativ plakat.
I forbindelse med afrapportering til Friluftsrådet af udstillingsprojekter var der
øremærket kr. 20.000 til indkøb af kiggerter. Vi har fået 11 splinternye søkiggerter
som kan udlånes til besøgende.
Udstillingen er fortsat under udvikling og der arbejdes pt på at få gjort
marsvinerummet mere spændende. Her fik vi fundet kr 27.000 også fra friludtsrådet
til opsætning af fladskærm og installation af lyd og lys effekter.
Næste plan er at få urværket gjort aktivt – forstået på den måde at besøgende kan
få lov til at trække fyret op – lige som fyrpasserne gjorde i gamle dage.
Tilbage er blot at takke min bestyrelse for et år med godt og konstruktiv
samarbejde.

