Formandsberetning til Generalforsamling – 27/3-2011
Så kan vi fejre vores forenings 2 års fødselsdag.
Når man er fyldt 2 år så har man både lært at gå, stå, løbe. Sådan er det også med vores forening. Vi er
endda begyndt at løbe rigtig stærkt.
Medlemsnummer 150 er i sigte og da de fleste er husstande med mindst 2 personer – så tæller vi
efterhånden en stor flok.
Vinteren og foråret 2010 blev brugt på at færdiggøre udstillingen i samarbejde med Naturhistorisk Museum
og Djurslands Museum i Grenå. Den blev indviet med pomp og pragt den 22. maj. Forinden sørgede Skov
og Naturstyrelsen for nye vinduer og tagrender.
Vi fik med stor succes aktive og engagerede medlemmer – og mange sidder jo her - til at bruge jeres
kostbare fritid på at være fyrpassere. Over 300 frivillige timer er brugt på at holde fyret åbent for
besøgende. En succes som vi i år følger op på og åbner fra kl 12 til kl 16. Vi holder dog fast i at en fyrvagt er
2 timer. Dette engagement takkede foreningen for ved en middag for fyrvagterne den 23. oktober. Og årets
fyrpasser blev kåret – Niels Havers. Her fra Genralforsamling skal der igen lyde en tak til jer ildsjæle.
Som det fremgår af regnskabet har vi fået godt kr 60000 ind i entre og det virker til at en 20’er for voksne
og 5’er for børn er en passende pris.
Vi har udarbejdet en brochure som med stor succes er udleveret fra turistkontorerne på Djursland.
Brochuren er på 3 sprog og delvist sponsoreret af Vistoft Sparekasse, men indgår også som en del af LAG
midlerne.
Vor hjemmeside er vel besøgt. Siden 26/6 2010 har der været 5207 besøgende inde på siden – og den
tæller kun unikke brugere. På hjemmesiden ligger alle relevante oplysninger om foreningen, referater af
bestyrelsesmøder, indkaldelse til Generalforsamling, arrangementer og links til vejr og skibstrafik. Desuden
kan man sende mail til foreningen via post@sletterhagefyr.dk – endelig ligger der en kalender som viser
hvem der har fyrvagt.
Vi har haft foredrag om Fyrtårne og Naturvandring der var så velbesøgt at vi måtte opdele i 2 hold. En
spændende aften om Småskibsfart på Århusbugten. Glögg- eftermiddag med kortfilm fra filmskolen
Ebeltoft. Bestyrelsen har holdt 6 møder. Byrådet for Syddjurs Kommeune har været på besøg.
DR har været her og lavet optagelser til en udsendelsesrække – vore kyster – som udsendes engang i løbet
af foråret/forsommeren.
2 gange har vi haft TV2 østjylland ude og lave indslag fra fyret.
Fyrvenner har i stor stil besøgt fyret og vist det frem for venner og familie. Man har en helt klar
fornemmelse at det er ”vores fyrtårn”.
Midlerne til den sidste del af udstillingen som vi åbner St. Bededag – 20. maj, er bevilget af LAG Djursland
via Fødevareministeriet og kommer fra EU midler- og givet som støtte til udvikling af livskvaliteten i
landdistrikterne. Prisen for den sidste del løber op i nærheden af kr 330.000 – hvor beviligen ligger på

328.000 – så vi rammer næsten budgettet. Pengene kan dog først udbetales når alle regninger er betalt og
der går så 2-3 måneder inden de frigives. Financieringen er aftalt med Vistoft-Sparekasse. Nogle af
udgifterne som er afholdt af foreningen og figurerer i regnskabet 2010 bliver refunderet når det endelige
udstillingsregnskab foreligger herunder brochurer.
Vi har lavet en samarbejdsaftale med Syddjurs Kommune som forpligter foreningen til, via entreindtægter,
at betale for strøm og vand i fyret. Aftalen for 2010 er endnu ikke handlet helt på plads, men vi forventer at
deltage med ca kr 14.000 – ud af en samlet regning på kr 22.000. Indeværende år har vi taget udgangspunkt
i at vi betaler for hele forbruget. Til gengæld får vi kontant tilskud til rengøring og vedligehold i
størrelsesordenen kr 60.000.
Gennemgangen af regnskabet vil jeg overlade til Kasseren Kurt Nørgaard Petersen som jeg her vil benytte
lejligheden til at takke for sin store indsats – Kurt genopstiller ikke – Især kassererjobbet i en ny forening
som vores kræver sin mand, og Kurt har virkelig gjort en kæmpe indsats for at få tingene til at køre. Tak for
det.
Jeg vil også gerne takke Palle Jensen for sin indsats for foreningen. Hans viden omkring fyrtårne og deres
funktioner har været en stor hjælp og især foredraget den 4. august tiltrak mange gæster. Palle genopstiller
ikke.
Herfra skal der lyde en tak til Syddjurs Kommune og Skov og Naturstyrelsen for endnu et år med et godt
samarbejde.
Jeg vil naturligvis også takke hele bestyrelsen for et spændende år med mange udfordringer og et
fortræffeligt samarbejde.
Hans Christian Minke
Formand

