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Hjertelig velkommen alle sammen.
Til de nyankomne i foreningen så hedder jeg Hans
Christian Minke.
Hvilket fantastisk fremmøde til generalforsamlingen. Tak
for det. Nu da vi er vokset ud af fyret skulle vi jo gerne
blive på Helgenæs, men det finder vi en løsning på/den
tid den glæde.
Foreningen Sletterhage Fyrs Venner har det rigtig godt. Vi
er nu 267 aktive medlemmer 32 flere end sidste år, og
flere end nogensinde.
Især efter at vi har besluttet at udleje udkigs huset har
tilgangen af nye medlemmer være for opadgående og en
gulerod på 1 flaske vin til fyrvagterne pr nyt tegnet
medlem har også haft en effekt.
Og så er det en privatøkonomisk rigtig god ide – hvor kan
man for 200 kr for 2 personer få frokost/kage/kaffe på
generalforsamlingen, vin og musik Sankthansaften, gløgg
og æbleskiver til julearrangement, gratis adgang til
Danmarks smukkeste fyr og retten til at leje sig ind i et
udkigshus med en unik beliggenhed. Ja jeg spør bare??
Ikke engang på spot deal får man bedre tilbud.
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Sommeren 2017 blev den sommer der aldrig kom. Men
som Mark Twain sagde – der er masser der snakker om
vejret – men ingen gør noget ved det.
Men ved Sletterhage Fyr er vi ikke kede af blandet
sommervejr – det trækker gæster til at strandvejret
udebliver.
Igen fik vi et år med over 5000 betalende gæster og 170
flere end 2016.
Her er der en gruppe ildsjæle som virkelig betyder alt for
fyret – nemlig de frivillige fyr vagter. Uden jer vil det ikke
kunne lade sig gøre.
Igen i 2017 var der rift om førstepladsen, men Niels
Havers blev nummer 1 skarpt forfulgt af Helga Mohr. Jeg
syntes alle vagterne fortjener en stor hånd af
forsamlingen.
Jeg sagde sidste år på generalforsamlingen at Havers og
Helga gerne ville have konkurrence – Takket være mange
nye fyrvagter får de det i 2018 kan jeg se på kalenderen
allerede nu. Og så vil jeg lige sende en tak til Lotte som
passer fyret i dag fra 12-16 men vi sidder her og hygger
os.
Årets fyrvagt tur gik til Samsø og Vesborg Fyr. Og vi må
igen konstatere at hvad gælder vedligehold – så ligger vi
langt foran på Sletterhage Fyr. Det var dejligt at stå på
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Issehoved og ca 10 kilometer i horisonten se vores hvide
fyr. Så er det lidt ærgerligt at turen hjem tager næsten 3
timer.
Jeg vil lige informere om at vi har en fyrvagttur til Blåvand
fyr og Tirpitz museet den 23/5. Hvis man ikke ønsker at
være fyrvagt tillader vi os at tage 150 kr for turen, for
fyrvvagter er den gratis.
Når man nu så Vesborg fyrs forfatning (som er i privat
eje) så kan jeg orientere om at fik vi vores vind ror på
fyret til at fungere. Det var desværre ikke noget
søfartsstyrelsen ville bekoste.
Det kostede og 12000, men vigtigt for fyrets helhed.
Søfartsstyrelsen sørgede for at lampehuset fik den helt
store tur udvendigt.
Det indvendige trapperum er også blevet malet. Vi har
også fået udkigshuset vedligeholdt med nye møbler,
malet gulv og sat dør i depotrummet. Der venter en
større renovering af det ydre her til sommer. Blandt
andet trænger taget.
En meget stor begivenhed i 2017 var indvielsen af
Kystbefæstningsstien 5/5 kl 15. Det var så også her vi
brugte lidt af egenkapitalen, men helt sikkert godt givet
ud. Projektet har været på vej i næsten 2 år.
Tak til Sven for det meget store arbejde med projektet.
Her må også gerne klappes.
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Til orientering er der søgt kystdirektoratet om armering
af Dyrhøj kanonstillingen samt opsætning af trappe fra
stranden til stien. Penge til kanon projektet er bevilget af
Tved fonden, og i forgårs fik vi tilladelsen fra
kystdirektoratet til både kanon og trappe.
Desværre måtte vi så opleve at i går fik vi en melding om
at 2 a de 6 plancher langs stien er blevet splittet ad. Det
må have været nogle meget vrede vandringsfolk på tur.
Måske have de glemt brillerne.
I forbindelse med Aarhus/Østjylland Kulturhovedstand
2017 fik vi en kunstudstilling ud til fyret den 4. juni.
Violette Visioner hed kunstværket og der blev holdt en
workshop hvor man stadig kan finde sten med
spændende tekster og forfatteren Josefine Klougart læste
op af sin seneste bog.
Den 18. juni var der Blomsternes dag, og Eva Kullberg var
guide for en gruppe og udpegede det flor af vilde
blomster som vi kan levere omkring fyret.
Vi fik traditionen tro brændt Santhansbål, og kloge af
skade investerede vi i et telt, som blev stående. Der var
dejlig mange mennesker og vanlig god musik. Vores
båltaler forstander på Rønde højskole Birgit Fuglsbjerg
leverede en dejlig inspirerende båltale. Til orientering kan
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vores partytelt lejes af medlemmer for 150 kr pr dag. Der
medfølger ikke op og nedagningsservice.
Den 13. juli i samarbejde med naturvejleder Anita
Søholm, fra Naturildsjæl lavede 50 deltagere vild mad.
Man samlede råvarer først og kokkererede i nogle timer
foran madpakkehuset.
Den 29. juli, I forbindelse med musik festivalen I Djurs og
Mols akkompagnerede Erling Kullberg et kor af
fremmødte med sange under temaet ”Fugle omkring
fyret”.
Da vejret drillede fik vi afprøver akustikken i madpakke
huset. Og det bestod.
Vi fik afsluttet sæsonen den 21. oktober på Sandballegård
hos Jes og Susanne med en hyggelig fest for de flittige fyr
vagter.
Så ønskede vi hinanden en glædelig jul med Gløgg og
æbleskiver i fyret den 10. december. Vi løb faktisk tør for
gløgg, men der var vist ingen der opdagede at der blev
lidt tynd sidst på dagen.
Bestyrelsen har holdt 4 møder i god og fordragelig
stemning. Tak til hele bestyrelsen for det gode
samarbejde og jeres store indsats..
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Der skal også lyde en tak til Syddjurs Kommune og
Naturstyrelsen for et godt og nært samarbejde. Vi har
holdt mødet med begge instanser og altid meget
konstruktivt og næsten ubureaukratisk.
En stor tak til Ute som altid sørger for ar der er rent og
pænt i fyret.
Men den største tak skal lyde til alle jer det støtter op
omkring vores dejlige fyrtårn. Tak for ordet.

