
Foreningen Sletterhage Fyrs Venner 

Bestyrelsens beretning for kalenderåret 2012 
 

Vores forening er igen i 2012 vokset så vi nu er 205 medlemmer. 

 

Aktiviteterne i året 2012 startede i februar med et meget spændende foredrag af 

lods Karl Nøhr Sørensen. Han fortalte anekdoter fra de syv have og Aarhusbugten og 

vi have 45 tilhørere. 

 

D. 8/3 deltog formanden i et Facebook kursus og efterfølgende fik Sletterhage Fyr 

sin Facebook profil. Den bliver ofte besøgt og ”liket”. 

 

D. 25/3 hold vi en meget velbesøgt Generalforsamling. 

 

Skærtorsdag 5/4 åbnede vi sæsonen i fyret. Det blev et meget koldt forår med få 

besøgende. 

 

D. 19/4 deltog formanden på et kursus med temaet ”frivillighed” arrangeret af 

friluftsrådet. En dag med godt inspiration og opbygning af netværk til andre 

attraktioner. 

 

Sankthans aften blev også i år en stor succes. Et sted mellen 200 og 300 mennesker 

fandt vej på en blæsende og kølig aften. Tak til Sven Weel for et godt arrangement. 

 

Søndag d. 5. august have vi en dejlig solnedgangskoncert med fuldt hus. Vi må 

konstatere at arkustikken i dette dejlige run lever op til selv de skrappeste krav. 

Indtægterne deltes imellem arrangørerne og SFV. 

 

D. 23. august holdt vi en temadag for vore utrættelige fyrvagter. 28 deltog og det 

blev en dag med mange indtryk og informationer som kan bruges til glæde for vore 

besøgende. 

 

Sæsonen blev ikke så vel besøgt som 2011. Vejret kan vi jo altid give skylden. En 

meget kold forsæson er nok den største grund til tilbagegangen.  



I efterårsferien d 19/10 holdt geolog Thue Weel Jensen et glimrende foredrag om 

Helgenæs og dens tilblivelse. Endnu engang med fulde huse. 

 

D. 27/10 hold vi vores årlige fest for fyrvagterne på Sandballegård og konstaterede 

at Havers scorede hattrick mht. antal fyrvagter. En stor tak til alle fyrvagter for deres 

fantastiske indsats. 

Godt gået og vel fortjent af Havers. Dog skarpt forfulgt at Helga og Llilyan og Per. 

 

 I den forbindelse vil jeg gerne mindes Lilyan som vi desværre ikke har iblandt os 

mere. Det var Lilyan som til borgetmødet i 2008 foreslog at vi stiftede en 

venneforening. Ære været hendes minde. 

 

D. 9. december afsluttede vi så året med gløgg og æbleskiver. Vejret var mildest talt 

dårligt og alligevel fik vi besøg af 25 fyrvenner. 

 

Vi fik i 2012 afsluttet vores LAG mellemværende. Desværre viste det sig at både 

formanden og den statsautoriserede revisor havede overset en detalje vedr. moms. 

Det kunne have koste 45.000, men begrænsede sig til 17.000 på grund af en 

udligningsordning i vor favør. Dejligt at kasseren ikke havde indtægtsført de 17.000. 

og at vi har en god økonomi. 

 

Vi fik indkøbt 4 fleece trøjer til vore fyrvagter og fået overført fyrets logo på 

navneskiltene. 

 

Scrapbogen har vi måttet genoptrykke. Den sælges fortsat til kr 220 som er kostpris. 

 

Vi har også fået trykt en plakat af det originale blåtryk af fyret som sælges for kr 

100,- 

 

For den famøse sum af 360 kr har vi indkøbt 10 klapstole så vi nu kan placere 50 

personer. 

 

Bestyrelsen har holdt 4 møder i 2012 og formanden vil her gerne takke alle for et 

godt og konstruktivt samarbejde. 


