Beretning 2018.
Kære generalforsamling – kære fyrvenner. Den 19. april er det nøjagtig 10
år siden at disse billeder blev taget.
Første møde af en flok entusiastiske mennesker som gerne ville sørge
godt for Sletterhage Fyr og dets fremtid. Det var Dotta, Lilyan, Per, Kurt,
Palle, Lis og undertegnede.
Vi vedtog at holde den stiftende generalforsamling den 7. juni.
Der er i sandhed sket meget på d 10 år, men jeg vil gemme
jubilæumstalen til den 7. juni ved fyret, hvor vi kl 14 vil fejre os selv og at
Sletterhage Fyr bliver 125 år i år.
Hvad er der så sket i det forgangne år.
Et samarbejde finansieret af Realdania Fonden med Visit Denmark, Dansk
Kyst og naturturisme og miljø og fødevareministeriet (naturstyrelsen) gik
ud på at finde 50 unikke steder i Danmark som er et besøg værd – her fik
Syddjurs kommune 3 at de 50. Sletterhage Fyr, Trehøje og Kalø slotsruin.
Der kører stadig landsdækkende reklamer på TV . Smutturene blev indviet
af Riber Hog Antonsen formand for plan udvikling og kultur den 15. marts.
Vi startede sæsonen til påske som faldt allerede i marts – dog kun med få
snebyger. Vores trofaste korps af frivillige fyrvagter sørgede for at vi igen i
2018 har øget indtjeningen på entre siden.
Det er vores fyrvagter som er centralnervesystemet i den her succes.
Uden dem var der ikke den oplevelse som fuldender et besøg til
Sletterhage Fyr. Det er virkelig dejligt at være ansvarlig for vagtplanen når
der er så mange som gerne vil passe fyret. Tusind tak for det.
Den 23. maj havde Jørn arrangeret tur til Blåvand Fyr og efterfølgende det
nye Tirpitz museum. Vi var 35 deltagere og tak til Jørn for en super
veltilrettelagt tur.
Så kom der tilladelse fra Kystdiriktoratet hvor vi fik lov at genetablere
trappen op ad skrænten på kystbefæstningsstien samt at opsætte en 2.
verdenskrigs kann på Dyrhøj. Trappen er bygget af dygtige Vognsen
medarbejdere og kanonen kom så endelig på plads for ca 1 måned siden.
Trappen kostede kr 52.000 og dækkes af foreningen. Den samlede
regning for kanonen blev på 65.000 som vi har fået dækket af Tved
Fonden. Tusind tak for det.

Af andre forbedringer kan jeg nævne gelænder ved nedgang til stranden
ved fyrassistent huset, tagrender på madpakke hus, nyt vindue i gavl på
fyret, indhegning af skraldespande, 2 nye bænke sæt ved madpakke hus
og et opdateret alarmsystem.
Sankthansaften blev desværre aflyst. Som i husker var der
afbrændingsforbud og vi ville ikke risikere at nogen alligevel følte sig
fristet til at brænde af hvis vi holdt et bål løst arrangement. Så må vi tage
revanche i år og håbe på at det øsregner som det plejer.
Efter sommerferien havde vi lokalteateret OM fra Ringkøbing på besøg.
Det har udløst en større forestilling som vises i Pinsen med 3
forestillinger. Mere herom senere.
Svend havde fulde huse med et foredrag om 2. verdenskrig og foredraget
om Aaros Vikingerne lærte os at vi i fremtiden har forudbestilling.
Desværre er der jo begrænset plads i fyret og vi har i bestyrelsen
besluttet at 40 er hvad det kan rumme.

