Foreningen Sletterhage Fyrs Venner
Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2013
Et stort tillykke med vor forenings 5 år’s jubilæum. Vi har i den anledning købt
lagkage som det sig jo hører til en halvrund fødselsdag.
Foreningen tæller omkring 140 medlemmer hvoraf de 95 er husstande. Så
medlemstallet er godt over de 200. Vi må konstatere at der er en del udskiftning i
medlemmerne og en del melder sig ind for en enkelt sæson.
2013 var en kold og lang vinter og vi startede først aktiviteterne med en
generalforsamling d. 17/3 hvor vi sagde velkommen til 2 nye og særdeles aktive
bestyrelsesmedlemmer. Tony og Alex
Påsken faldt tidligt så vi åbnede først for sæsonen d. 13. april. Den store nyhed var
dog at vi i 2013 udvidede åbningstiden fra kl 11-17 i skoleferien fra 1. juli til 11.
august. Det har været svært at måle om vi har øget interessen, men der var i alt fald
flere besøgende end 2012. Dernæst havde vi ændret priserne for børn så alle under
15 år nu går gratis ifølge med voksne. Her kan vi se en betydelig større interesse, på
trods af at de voksne stadig skal betale 20 kr. Der var fantstisk opbakning fra
fyrvagterne som fyldte kalenderen hele sommeren. 474 frivillige timer blev lagt i
fyret, mod 430 i 2012. En stor tak til fyrvagterne.
Tak til Sven for en velarrangeret Sankthansfest som igen trak rigtig mange.
Foreningen tilbyder medlemmer afhentning af kvas til bålet ca. 1 uge før Sankthans.
Alene den service kan retfærdiggøre et medlemskab.
Det skulle nok give et stort bål i år – tak til stormene Allan og Bodil.
Sommerens klassiske koncert var igen udsolgt og foreningen blev 600 kroner rigere.
Det store tilløbsstykke til fyret var i 2013 skibene. Først afslutningen på Tall Ships
Races, hvor politiet til sidst måtte stå i Ørby og afvise folk. Dernæst nybygningen
Maersk Mckinney Møller som glimrede ved at passere både frem og tilbage i de lyse
timer.

Sæsonen sluttede som altid med efterårsferien og en vellykket fest for vore
utrættelige fyrvagter. Årets fyrvagt blev Helga Mohr med ikke mindre end 50 vagter,
dog tæt forfulgt af Niels Havers med 37 vagter.
I begyndelsen af december serverede vi gløgg og æbleskiver for ca 30 medlemmer.
Der har været bygningsgennemsyn og igangsat en plan for maling og diverse
udbedringer. Udkigshuset ønsker kommunen og naturstyrelsen ikke at bekoste
penge på, men vi forsøger at finde en løsning som ikke indebærer nedrivning.
Kommune har lagt ekstra fliser ved handicaptoilettet og med stort besvær fjernet
sandkassen, som viste sig at være et større underjordisk fundament.
Så har vi påbegyndt projektet med at lave de sidste rum til udstilling. Her har vi
foreløbig bekostet kr. 20.000 på dette, men via fondsansøgninger håber vi at få
midler så udstillingen kan stå færdig i 2015. Temaet er ralgravningen og II
verdenskrig. Det er naturligvis en ordentelig mundfuld at få ind på 8 m2. Alex Hilton
har foreløbig brugt meget tid på research og allerede fundet mange spændende
ting.
Per Mikkelsen er en af dem som virkelig er med til at det fungerer i det daglige. En
stor tak til ham for at søre for at her altid er rent og pænt.
Tak til Naturstyrelsen og Kommunen for et godt samarbejde.
Bestyrelsen har holdt 4 møder. Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den opbakning jeg
føler jeg har og det gode samarbejde. Og tak til generalforsamlingen for at støtte
bestyrelsen. Til slut vil jeg igen takke fyrvagter som jeg betragter som rygraden i
foreningen.
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