Formandsberetning 2014.
Solskinsåret 2014. Rekordmange dage med sol og sommer, som bare blev ved og
ved. Det er det man husker bedst når man ser tilbage på 2014.
Vi startede året med et tilsagn fra Tved Sparekasses fond på 100.000 kr til dækning
af udgifter ved etablering af det sidste udstillingsrum med temaerne ralgravning,
tyskertårnet og koldkrigsperioden. Samt indkøb af 3 bord/bænkesæt som nu
allerede har stået her i 1 sæson. Rummet indvies d. 15/5 kl 15:15 2015. 90 års dagen
for ralgravningens opstart. Kirstine Bille har som formand for plan, udvikling og
kultur indvilget i at foretage den officielle åbning. Alex og Sven fra bestyrelsen
arbejder intenst på at udstillingen står klar til denne dag.
På generalforsamlingen i marts blev alle på valg, genvalgt.
Fyret blev åbnet til Påske d. 12. april og igen i 2014 har vi set et fantastisk
engagement hos vore frivillige fyrvagter som har sørget for at holde udstillingen
åben i næsten 500 timer og at mere end 5000 glade besøgende har kunnet får en
god oplevelse. På festen for fyrvagter d. 18/10 kunne vi fejre Helga Mohr, Niels
Havers og Peder Møller for at have taget de fleste vagter. En kæmpestor tak herfra
for den store indsats fra alle.
Billetter er nu et rundt klistermærke som giver en god reklameeffekt.
I maj holdt vi en temadag for 26 af vore fyrvagter. Vi have besøg af Naturstyrelsens
Kim Egefjord, amatørgeolog Holger Nielsen, Jens Reddersen, Alex Hilton, Henning
Sørensen og en rigtig maersk kaptajn som nogle dagen forinden havde passeret
fyret med Ebba Maersk. Dagen tjente som inspiration og motivation til at sørge for
vores besøgende.
Vi fik foreningens første æresmedlem – Ellen Johnsen som i anledning af sin 90 års
fødselsdag d 18. juni blev udnævnt til æresmedlem.
Sankt Hans blev som vanligt fejret med et gigantbål for ca 200 gæster og levende
musik. Tak til Sven Weel fra bestyrelsen for et godt arrangenemt.

Per Mikkelsen besluttede at tage imod en tilbud om en lejlighed i Ebeltoft og
fraflyttede 1/9 sin bolig. Rengøringen af bygninger er derfor overdraget til Ute
Imwie som bor tæt på. En stor tak til Per for hans store indsats siden foreningens
start. Vi håber naturligvis stadig at se ham i vores kreds. Pers job som fyrpasser for
søfartsstyrelsen blev overtaget af undertegnede.
Udkigshuset er blevet istandsat udvendigt delvis af foreningens midler og delvis af
velvillige håndværkere som også er ”fyrvenner”. Især vil jeg fremhæve Trustrup
Maleren Poul Sørensen som tilbød Syddjurs Kommune at male fyret for kr 60.000.
Han gav den hele armen og fik både udkigshuset og madpkkerummet med. Stor tak
til Malermester Poul Sørensen.
Bestyrelsen har besluttet at udkigshuset nu kan lejes om dagen af foreningens
medlemmer. 200 kr for ½ dag 400 for en hel. En fantastisk mulighed for at nyde en
frokost/kaffe/middag til danmarks bedste udsigt.
Den 3/10 præsenterede Alex Hilton fra bestyrelsen sin viden om ”før under og efter
II verdenskrig” og historien om ralgravningen. Tak til Alex for det. Du er en rigtig god
fortæller.
Den 7/12 serverede vi gløg og æbleskiver i fyret og havde et særdeles velbesøgt
arrangement.
I begynelsen af december kom der fra Natursstyrelsen et udkast til indførelse af Pafgift på 19 udvalgte pladser. Herunder også Sletterhage fyrs p-plads. Bestyrelsen
sendte omgående et brev til miljøminister Kirsten Brosbøl med vores holding til
dette forslag, og startede en underskriftindsamling som frembragte over 1000 på
bare 4 dage. Efter kun 9 dage fjernede miljøministeren forslaget igen. Vi kan vist
med rette sige at vores forening bliver hørt.
Vi har etableret et udhængsskab ved brugsen hvor der informeres om åbningstider
og andre tiltag.
Der er holdt 4 bestyrelsesmøder i 2014 og jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt
og konstruktivt samarbejde.
Tak til Naturstyrelsen Kronjylland og til Syddjurs Kommune for et godt samarbejde.

