Kære generalforsamling
Som formand er det igen i år min opgave at fremlægge en beretning til
godkendelse.
2015 blev et rigtigt museumsår – i alt fal hvad vejret angik. Aldrig har vi
haft så mange besøgende i fyret. Det blev til en entreindtægt på næsten
100.000. Bag det står vores utrættelige hær af frivillige fyrvagter som i sol
og regn mødet op og hjælper vore mange gæster. En kæmpetak for den
indsats. Ved den årlige fejring af fyrvagter i oktober blev det igen Helga
Mohr som løb med førstepladsen, med Niels Haver på en skarp
andenplads og Hans Jørgen på trediepladsen.
Begyndelsen af 2015 gik med at få udstillingen om
ralgravning/besættrelsestiden og den kolde krig færdig. Og vi nåede i mål
så vi den 15/5 kl 15:15 kunne lade Kirstine Bille indvie den fulgt af en
masse glade gæster. En stor tak til Sven og Alex for deres indsats.
Det blev så også besluttet at vi skal gennemføre etableringen af en
historisk sti som med behørig skiltning og vejledning skal fortælle historen
om tyskertårnet og de kanonstillinger som ligger i terrænet.
Naturstyrelsen har forsløbig givet deres bidrag ved at ”studse” lidt i
bekoksningen om kring tårnet.
Der er søgt om penge til udgifterne som estimeres til omkring 100.000.
VI fik gennemført en generalforsamling d. 22/3 og fik genvalg af formand
og kasserer og Jørn Bach blev valgt ind fra supplantposten som så til
gengæld blev overtaget af Tony Elmstrøm.
Sankt Hansaften blev igen gennemført i tørvejr og med et gigantbål,
borgmestertaler og levende musik. Tak til Sven for arrangementet.
Vi blev hårdt ramt d 29/11 af Gorm. Der blev målt vindhastigheder på 41
meter/sek ved fyret. Resultatet blev knuste ruder i udkigshuset og
afbrækkede toilet

døre. Der er nye døre og vinduer på vej. Heldigvis fik vi pillet flagstangen
ned som var pilrådden inden stormen og der er kommet en ny med venlig
hilsen fra Naturstyrelsen, lidt hjulpet på vej af foreningen.
Juleafslutningen d 13/12 blev en stor succes. Estimeret 80 gæster fik
gløgg og æbleskiver.
Med Jørn Bach indtræden i bestyrelsen fik vi besluttet at investere i et nyt
administrationssystem. Det er ved at være kørt ind og fungerer meget
tilfredsstillende. Vi har bedre styr på medlemmerne og tæller pt 172
aktive.
Der har i årets løb være holdt møder med både Syddjurs Kommune og
Naturstyrelsen. Og der skal herfra lyde en tak for et godt samarbejde.
En af grundene til at vi får mange roser er at her er rent og pænt. En stor
tak til Ute for hendes store arbejde.
Også en tak til Henning Rolapp for sit arbejde med at kæle for
fyrretræerne så de ikke dør for os.
Til slut vil jeg takke min bestyrelse for et glimrende samarbejde i årets
løb. Vi fik afviklet 4 møder, alle i god ro og orden.

