
Formandsberetning for 2019 

2019 var et stort år. Jubilæumsår. Fyrets venner kunne 

fejre 10 år jubilæum den 7. juni og hvem andre end slup 

koret kunne være med til at fejre det. Det blev en festlig 

dag ved fyret med mange fyrvenner. 

Den først event i 2019 var sømandssange fra de 7 have 

og andre røverhistorier med Blind Pete Bosten og hans 

crew det er jo skønt altid at melde fulde huse. Nemt når 

der kun er 40 pladser. 

Til Påske den 13/4 fik vi åbnet fyret for besøgende. Der 

var mange nye ansigter blandt fyrvagterne og tak for det. 

Herfra skal der igen i år lyde en dybtfølt tak til alle jer 

som utrætteligt passer de mange, mage vagter i fyret. En 

stor hånd til jer. 

Web camera. Endelig fik vi kamerat op at sidde og til at 

virke. Det var dyrt og tak til Tved fonden for et betydeligt 

tilskud. Imellem 2-og 300 personer er hvert døgn inde og 

kigge på den dejlige udsigt fra toppen. 

Forestillingen Lighthouses – Ringkøbing egnsteateret 

kom forbi pinsen. Vi var første stop på en længere turne 

til fyrtårnene og mange fik en god oplevelse. Dog måtte 

vi konstatere at indsatsen ikke helt stod mål med 

resultatet. Vores fyr en ikke de bedste rammer til sådant 



et arrangement. Pladsen er for trang når vi også skal 

fungere som museum/udstilling. 

De vilde blomsters dag trak som altid en stor flok der fik 

lært den lokale flora at kende. Tak tl Eva Kullberg 

Sankthans aften var tør og smadderhyggelig. Teltet 

forblev nedpakket. Tak til Sven for det gode vejr og Jan 

Schmidt for en formidabel båltale. 

Fyrvagttur til Nørre Lyngvig gik fint med gode oplevelser 

både i fyret og Hvide Sande. Tak til Jørn for en 

velarrangeret tur. 

Tall ships 4/8 var vores svendestykke. Intet midre. Kun 

fordi vi har en gruppe af ildsjæle i blandt os kunne det 

lykkedes at parkede ca 1100 biler i Øby og gelejde dem 

til fyret enten til fods eller i shuttelbusser. Vi estimerer 

at ca 5000 fik en dejlig dag ud af det. Tak for 

samarbejdet med Syddjurs Kommune både i denne sag 

og generelt. Som en gestus for indsatsen er vi sammen 

med Sandballegård, Maskinstationen, Steen Elisabeth 

Nielsen (som lagde mark til p pladser) indstillet til 

kulturprisen som jo desværre endnu ikke er uddelt. 

Så var der Fest for fyrvagter på Sandballegård hvor første 

fyrvagt pladsen gik til Annemarie Bang. 



I december fik vi Gløgg og æbleskiver og ønskede 

hinanden en glædelig jul. 

Udkigshus blev lejet ud 34 gange. 

Så besluttede vi at indkøbe en hjertestarter og hold 

efterfølgende et kursus i genoplivning. Det har heldigvis 

ikke været i brug. 

Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder alle i god ro og orden. 

Et af møderne gik til Aros hvor vi fik god inspiration til 

det nyåbnede udstillingsrum. Tak til bestyrelsen for det 

altid gode samarbejde. 

Nu er 2020 jo godt fremskreden og jeg vil derfor blot 

informere om at Ute Inwie som i igennem flere år har 

forestået rengøringen af fyr og toiletter beslutte at flytte 

tilbage til tyskland i marts i år. Det var ikke godt, men 

heldigvis kunne vi byde velkommen til Jeanette Kiel som 

på trods af navnet er pæredansk. 

Til slut vil jeg takke både Syddjurs Kommune og 

Naturstyrelsen for et godt samarbejde.  

 

 

 

 

 

 


