
Generalforsamling søndag den 16 - 8 - 2020 kl. 12.00 i foreningen Sletterhage Fyrs Venner. 

Vi var 49 fremmødte inklusive bestyrelsen. Vi sad med Corona afstand og havde sprittet af så alt 

var lovligt. 

Formand Hans Christian Minke bød velkommen. 

 

Til Dirigent valgtes Kim Staack, og til referent Jens Jakob Holst. 

Kim konstaterede, generalforsamlingen var lovligt varslet. 

Formandens beretning efterfølgende. 

Hans C. Minke, formand listede arrangementerne i foreningen op: 

Sømandssange med Blind Pete Boston, 

Foreningens jubilæum, 

Åbning af fyret til Påske, 

Lighthouse forestilling i og ved fyret ved Ringkøbing Egnsteater, 

Vilde Blomster ved Eva Kullberg, 

Fyrvagtstur til Nørre Lyngvig Fyr, fint arrangeret af Jørn Bach fra bestyrelsen, 

Tall Ships Race, medlemmer i samarbejde med Ebeltoft kommune, Helgenæs Maskinstation og 

Helgenæs Forsamlingshus. 

(Vi er blevet indstillet til en lokal kulturpris grundet Tall Ships, der grundet Corona endnu ikke er 

fundet vinder af), 

Fyrvagtsfest, hvor Anne Marie Bang blev Årets Fyrvagt, med flest fyrvagter, 

og afslutningen på året med den traditionelle gløgg og æbleskiver i fyret. 

 

Formanden kunne fortælle, der er sat et webkamera op på fyret, så alle på nettet kan se, hvilke 

skibe, der sejler forbi. 

2 - 300 personer ser dagligt med. 

Vi har også fået en hjertestarter, der sidder på væggen i handicaptoilettet. 

Der har været 5 bestyrelsesmøder. Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet. 

Vores rengøringshjælp til toiletterne Uwe flyttede til Tyskland. Tak for godt arbejde. Ny 

rengøringshjælp er Jeanette Kiil. Velkommen og tak. 

Der blev også rettet en tak til fyrvagterne for deres gode arbejde og berettet, at der er kommet nye 

fyrvagter til. 

 

Spørgsmål til beretningen: 

1: Undren over pris for driftsomkostninger webkamera?. 

Oplyst fra formanden: Service aftale 1700 årligt, 

                                          streaming    240 Euro årligt, 

                   hastighed på forbindelse    399,- kr. pr. måned. 

2: Mobildækning ved fyret ved betaling med mobilpay. 

Formand informerede, der ikke er vilje fra mobilselskaberne til at gøre noget ved problemet. 

3: Forespørgsel om flere hjertestarterkurser. Det blev der sagt ja til. 



Beretningen blev godkendt. 

 

2019 regnskab ved Arvid Bech: 

Han redegjorde for året 2019. 

Indtægter: 336,748 kr. 

Omkostn.: 283.046,93 kr. 

Overskud:   53.701,07. 

2018: Underskud på -49.392,57 kr. 

Spørgsmål til regnskabet 2019: 

Entreindtægter: 

1: Kan det betale sig at holde åbent også hele august?. Svar fra formanden. Ja det kan. Der er 

stadig en del tyskere. 

2: Der blev også forklaret, at leje af udkigshuset også er med i entreindtægter. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Der var i februar sendt 3 forslag til vedtægtsændringer ud til medlemmerne. Disse blev drøftet og, 

der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de vil blive drøftet og evt. 

vedtaget. 

 

Det blev besluttet at fastholde kontingentet til Fyrets Venner på: 

200 for familiemedlemsskab og 

100 for enkeltmedlemmer. 

 

Valg af bestyrelse. 

Dotta fra bestyrelsen var før generalforsamlingen af personlige grunde udtrådt af bestyrelsen, og 

suppleant Søren Henning Sørensen trådt ind i bestyrelsen da. 

På valg var: 

Marianne Carstensen, 

Søren Henning Andersen, 

Jens Jakob Holst og 

Sven Weel Jensen. 

Alle blev genvalgt. 

Søren Henning Andersen var ikke til stede grundet Corona i Århus, men formanden havde 

indhentet hans tilladelse. 

Til suppleanter blev genvalgt Erling Kullberg og nyvalgt Lise Lotte Laursen. 

som revisor blev Tony Elstrøm genvalgt. 

Revisorsuppleant blev Lis Vinther genvalgt. 

 

Til Evt. var der et spørgsmål fra salen om evt. mundbind til gæsterne i fyret. Det blev hurtigt drejet 

til et spørgsmål mundbind til fyrvagterne. 



Det blev vedtaget, at der lægges mundbind, som fyrvagterne kan benytte, hvis de vil 

Dirigenten og formanden afsluttede hermed generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 

 

Foreningen var herefter vært ved øl og sodavand og fint smørrebrød kreeret af Marianne fra 

bestyrelsen, assisteret af Anette Jarkilde. Tak Marianne og Anette. Helt fortjent fik det rosende ord 

med fra de fremmødte. 

Tak til alle fremmødte, og alle medlemmerne. 

Bestyrelsen. 


