Formandsberetning til generaforsamling 28/3 2010

Vi er som forening blevet pålagt et stort ansvar.
Ansvaret for nogle bygninger og et fyrtån som ikke alene har historisk værdi. Bygningerne og området har
også en følelsesmæssig værdi for de tusindvis af mennesker som årligt tilbagelægger de snoede smalle veje
som helt automatisk ender her.
Sommeren 2009 blev primært brugt til at sørge for at de mange besøgende kunne besøge fyrtårnet for en
flad femmer. Vi fik høstet en masse erfaringer af de over 5000 mennesker som betalte entre. En stor tak til
de mange frivillige fyrvagter som stillede op og brugte deres fritid på dette.
Vi har holdt bestyrelsesmøder 5 gange siden generalforsamlingen i juni 2009. Disse er brugt til at finde frem
til en fornuftig arbejdsgang, fremstille forretningsorden og værktøjer til udlevelsen af de målsætninger som
står i vedtægterne. Referater fra bestyrelsesmøderne vil kunne findes på hjemmesiden under
”dokumenter fra bestyrelsen”.
Vi har forhandlet en driftsaftale på plads med Syddjurs Kommune. I denne aftale er vi bl.a blevet enige om
at etablere en udstilling til gavn for de mange besøgende. Entreen skal være med til delvist at dække
driftsudgifterne på bygningerne.
Formidlingspartnerskabet1 i Syddjurs Kommune og Sletterhage Fyrs Venner bad derfor naturhistorisk
museum i Århus om at præsentere et udkast til en udstilling som dækker alle 3 lokaler i fyret samt
udkigshuset. Budgettet for hele udstillingen er kr 700.000.
I december hold vi et informationsmøde for medlemmerne, med glögg og æbleskiver. Vi var 50 personer
som hyggede os i et par timer. Mødets primære mål var at informere om planerne for udstillingen.
Syddjurs Kommune har på vegne af Sletterhage Fyrs Venner søgt Friluftsrådet og Grønne Partnerskaber om
midler til udstillingen. Der er blevet bevilget kr 330.000 til dette formål fra
Sletterhage Fyr Venner har selv søgt LAG Djursland om kr 330.000. Bestyrelsen for LAG har godkendt
projektet og videresendt ansøgningen til fødevareministeriet.
Foreningen søgte Danske Initiativpulje (Danske Bank) om penge til indkøb af møbler. Dette blev bevilget og
møblement er bestilt og forventes leveret medio april. Det bliver 40 stole i eg samt 2 massive egeborde.
Samlet set er vi oppe på de kr 700.000 som hele udstillingen koster.
Derfor har foreningen nu indgået en aftale med naturhistorisk museum om etablering af en permanent
udstilling med hensyntagen til at maskinrummet stadig kan bruges til samlinger og medlemsarrangementer.
Denne udstilling er planlagt til at åbne Pinselørdag den 22/5 kl 14:00 med deltagelse fra Syddjurs Kommune
Vi arbejder lige nu på at gøre lokalerne klar til at modtage udstillingen. Der skaL males, der kommer nye
vinduer og køkkendet bliver flyttet ind i det lidt mindre lokale.

Nu lægger vi op til at få en sommer sæson med mange besøgende. Vi ser frem til at kunne holde den nye
udstilling åben med frivillige fyrvagter og håber på min. at have åbent fra 14-16 på i week-ender og alle
dage i skoleferien. Vi appelerer kraftigt vores medlemmr til at melde sig som fyrvagt. Vi planlægger en
belønningsmiddag for fyrvagterne ved sæsonens slutning.
Vi er nu 112 medlemmer af foreningen. Vi holder fast ved at medlemmer har gratis adgang til fyret og kan
invitere 1 gæst pr. medlem. Når udstillingen åbnes vil vi sætte entreen op og så begynder det faktisk at
kunne betale sig at være medlem.
Jeg vil gerne takke mine bestyrelses kolleger for et godt samarbejde og for deres opbakning i sager som
kræver hurtige beslutninger. En stor tak til afgående bestyrelsesmedlem Niels Havers som dog stadig er
aktiv i medlemsskaren. Også en tak til Syddjurs Kommune og Skov og Naturstyrelsen for et fortræffeligt
samarbejde.
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Formidlingspartnerskabet, Natur, Kultur og Friluftsliv består af følgende organisationer: Skov- og
Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforbund, DGI Karpenhøj, Naturhistorisk Museum, Århus, Syddjurs
Kommune og Destination Djursland og Friluftsrådet

