Kære generalforsamling. Tak for flot fremmøde.
Afstandskravene er ophævet. Lad os få en hyggelig
eftermiddag. Vi er pr i dag 328 medlemmer. Hvilket
faktisk ligger meget stabilt i forhold til tidligere år.
Aldrig, som i aldrig, har så mange mennesker besøgt
Sletterhage Fyr som i 2020.
Fra 11. marts begyndte danskerne som nu var lukket ned
at blive lukket UD. P-pladsen var stuvende fuld og politiet
var på patrulje fordi vi var i fare for at blive udnævnt som
hot spot og et deraf følgende forsamlingsforbud. Det
skete heldigvis ikke.
Med en storby by som Aarhus rundt om hjørnet, og
trangen til luft, var der tæt trafik til fyret, i begyndelsen
så tæt at et lokalt skilt ”om at køre hjem” som var kærligt
ment, blev til en mediestorm. Nu står skiltet på
nationalmuseet.
Vi fik åbnet fyret den 21/5 til Kristi Himmelfart og med
sprit og værnemidler lykkedes det faktisk at afvikle en
sæson med 6600 betalende gæster hvilket er rekord. Jeg
behøver vist ikke nævne at de fleste besøgende var
danskere.

En kæmpe tak til vore flittige fyrvagter som jo er det
vigtigste element i foreningens indtægter og grundlag.
Ikke mindst sidder de der jo også for at holde fyret åbent
for de mange medlemmer som hver år nyder godt af
gratis adgang til fyret. Det er lidt et mørketal, men vi
arbejder på at få lavet en brugbar statistik. En stor hånd.
Vi manglede festen for fyrvagter i uge 42, men fik
gennemført en dejlig tur til Skagen den 15/9 hvor vi
besøgte grenen, det Grå fyr , Råbjerg Mile og ikke mindst
Skagen Bryghus.
Ellers var det selvsagt sløjt med aktiviteterne.
Sankthansaften var aflyst. Ingen julegløgg. Vi havde 3
intimkoncerter i august. Og en foredragsaften i
september med humoristiske fortællinger fra færgen
imellem Aarhus og Kalundborg.
Gereralforsamlingen blev gennemført den 16/8 og en
ekstraordinær den 25/9 for at bekræfte
vedtægtsændringerne.
Efter en rigtig grim ulykke i september ved Klæbjerg
stranden hvor en lokal beboer var meget tæt på at miste
livet after at være blev løbet over ende af kvæg, gik Sven

og jeg i dialog med naturstyrelsen for om muligt at
forhindre lignende situationer i fremtiden.
Vores kardinalpunkt med at stranden skulle gøres kvæg
fri kunne vi desværre ikke få gennemført. Meget
diplomati og flere møder resulterede i at der er nu opsat
22 ekstra låger og flere sluser og øer hvor man kan søge
tilflugt hvis man føler sig presset af kvæget. En brochure
fortæller hvordan man forholder sig i og omkring
kvægfoldene.
Der er stadig visse mangler i forbindelse med adgang hele
vejen rundt om kvægfoldene, men det forventes rettet
her i løbet af efteråret.
Vi har i løbet af året haft en løbende dialog med Syddjurs
Kommune omkring p –pladsen og en bedre markering af
p-pladserne sam skiltning af handicap parkering. Det er
ikke lykkedes at komme i hus med noget konkret, men vi
håber stadig.
Vi fik ny hjælp til rengøring. Ute flyttede hjem til tyskland
og jobbet er overtaget af Jeanette Kiel som gør et
fantastisk stykke arbejde.
I 2020 fik vi holdt 3 bestyrelsesmøder. Herfra skal der
lyde en tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.

