
Formandsberetning for 2016. 
Kære generalforsamling – kære fyrvenner. Velkommen 
 
Aldrig er så mange mødt op til generalforsamling. Nok fordi vi 
aldrig har været flere medlemmer.  233 medlemmer hvoraf vi 
stadig mangler betaling fra 50. Langt de fleste 
familiemedlemmer. Tak for det. 
Men Sletterhage fyr står endnu og det er ikke med vores gode 
vilje at dette års generalforsamling holdes udenfor fyrets trygge 
rammer. Men så er det jo godt at vi har et velfungerende 
forsamlingshus hvor vi kan være.  
Vi har valgt at lade billeder køre i baggrunden så i ikke helt 
glemmer hvorfor vi er her i dag. 
 
Vort nye administrationssystem som blev startet i januar 2016 
takket være bestyrelsesmedlem Jørn Bach’s store indsats – 
kører upåklageligt og holder rigtig godt styr på medlemsskaren 
og kommunikation. 
 
Vi havde en tidlig sæsonstart – allerede 24. marts åbnede vi 
fyret. Det har heldigvis resulteret i endnu en besøgsrekord på 
5170 betalende gæster mod 4800 i 2015. Sæsonen løb i 
hverdagen langt ind i september før efteråret meldte sig. Det 
betød over 100.000kr i entreindtægter til fyrets venner.  
Herfra skal der lyde en meget stor tak til nye og gamle 
fyrpassere.  
Niels Havers og Helga Mohr kæmpede bravt om flest vagter – 
og Havers vandt en kneben sejr. Men alle er velkomne til at 
udfordre de to. 
29/4 inviterede vi fyrvagterne på en bustur til Bovbjerg Fyr. Det 
var meget spændende at se hvordan man her forvalter opgaven 



med at passe på vores fælles kulturarv. Når man tænker på hvor 
få kvadratmeter vi har at gøre med får vi rigtig meget ud af 
dem. 
Den 1/5 var der foredrag i fyret om Big Bang med astronom Ole 
J. Knudsen.  
Vi havde en fin Sankthansfest – meget våd – men med mange 
fremmødte.  
 
Den 4. august blev der arrangeret en familie eftermiddag ved 
fyret sammen med vores amatør geolog Holger Nielsen. Det var 
rigtig populært og bør gentages til sommer.  
Den 1. august var der syng med koncert som en del af 
kammermusikfestival ”I Djurs og Mols” arrangeret af familien 
Kullberg, også med mange deltagere. Den koncert vender 
tilbage i år 29. juli kl 11. med temaet ”Fuglene omkring fyret”. 
 
Vi har arbejdet meget med den nye sti rundt om Tyskertårnet 
som indvies på Danmarks befrielsesdag den 5/5 kl 15 af Vilfred 
Friborg Hansen – tidl borgmester i Syddjurs.  
Næstformand Sven Weel vil under eventuelt fortælle om stien. 
Vi skylder en stor tak til Tved Fonden som dækker en stor del af 
udgifterne. Planen for stien er at vi på Dyrhøj gerne vil vise den 
kanon som fundamentet skulle bære. Muligheden for at låne en 
kanon er skaffet til veje af Sven Weel via et godt samarbejde 
med bunkermuseet i Hanstholm. Da der ikke er så langt til 
vandet er der ansøgt om tilladelse hos kystdirektoratet via 
Naturstyrelsen.  
 
 
 
 



Udkigshuset har vist sig og være et godt trækplaster for 
medlemmer og efterhånden har vi ganske mange som benytter 
sig af verdens bedste udsigt. Det kan være en forklaring på at vi 
mangler betaling fra 50 for man har meldt sig ind udelukkende 
for en bestemt dag at bruge udksigshuset. Men jo flere jo bedre 
– vi har trods alt forpligtet os til både ydre og indre vedligehold. 
 
Toiletdørene er blevet udskiftet med cedertræ. Hvis i ved hvor 
godt cedertræ dufter, er det faktisk en godt ide at bruge den 
træsort til toiletdør – især på indersiden. 
Vi får meget ros for de rene toiletter. En stor tak til Ute som 
holder toiletter og fyr rent og pænt. 
Vi har fået en handicapvenlig sti rundt om fyret – arkitekttegnet 
– og meget benyttet. 
Vores nye hjemmeside er ny og er blevet mere brugervenlig og 
da det 8 år gamle system ikke kunne opdateres mere var der 
ingen vej udenom. 
På Facebook har fyret ny 2000 følgere og det er en platform 
som rigtig mange benytter sig af når de skal rundt til 
seværdigheder. Derfor har vi også etableret en udendørs wi-fi 
router som er åben for alle. Så håber vi bare at Fibia  lægger 
nogle kabler så hastigheden kan komme op. 
Vi afsluttede året med gløgg og æbleskiver i fyret og vi var 
endnu engang overvældet af fremmødet. 
Den nye sæson starter på lørdag og der er ledige fyrvagter til 
alle. Sidste uge blev gelænderet i toppen svejset færdigt og nye 
rust fri kæder blev  monteret. Der er bestilt maler til tårnet 
indvendigt og det bliver malet her i maj måned. 
Visitdjursland vil opsætte en infoskærm i fyret hvor gæsterne 
kan orientere sig om andre spændende steder at besøge på 
Djursland. 



I Pinsen den 4. juni kommer et stort kunstværk på besøg – 
Violette Visioner – en labyrint på 6 meter. I madpakkehuset 
bliver der en workshop for børn.  
Skankhansaften er også på plads med levende musik og Sven 
har fået forstander for Rønde Højskole Birgit Fuglsbjerg som 
båltaler. 
Jeg vil gerne takke min bestyrelse for et rigtig godt samarbejde 
og for den altid gode stemning. Vi fik holdt 2 møder i 2016 – 
ikke mange – men nok. Til gengæld havde vi i maj en udflugt til 
Hjelm hvor vore 2 flittigste fyrvagter også var med.  
Til slut en tak til Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen for det 
gode samarbejde og naturligvis tak for det store fremmøde til 
GF og alle jer som støtter vores dejlige fyr. 


