Generalforsamling i foreningen Sletterhage Fyrs Venner søndag den 15 August 2021 kl.
12.00 i Helgenæs Forsamlingshus.
Mødt var 65 medlemmer plus bestyrelsen.
Kim Staack blev valgt til dirigent, og konstaterede generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Jens Jakob Holst valgtes til referant.
Herefter fulgte formanden Hans Christian Minkes beretning.
Formandens beretning kan læses på Sletterhage Fyrs Venners Hjemmeside.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab ved Arvid Bech:
Indtægter i alt 2020:
313.508,39 kr..
Omkostninger i alt 2020: 345.710,77 kr..
Årets resultat:
-32.201,77 kr..
Let faldende entreindtægter,
Let stigende medlemsindtægter.
Udkigshus meget udlejet.
- 42.000 i regnskabet ift. sidste år, hvor vi fik et tilskud fra Tvedfonden.
Enkelte poster havde fået anden placering i regnskabet ift. til før.
Nyt udstillingsrum i fyret kostede tæt ved 200.000 kr., som blev financieret med penge fra
Tvedfonden og egne midler fra vores egen særlig konto.
Vedligehold var mindre i 2020.
Større bankgebyr grundet flere mobil pay betalinger ved besøg i fyret.
Færre forudbetalte medlemskontingenter end året før.
Faste årlige udgifter: Syddjurs leverer varme, el og vand, som foreningen betaler 10% af
indtægterne til, dog mindst 20.000.
Regnskabet blev betegnet som tilfredsstillende og godkendt.
Kontingentet blev vedtaget uændret.
Valg til bestyrelse:
På valg var Jørn Bach, Hans Christian Minke og Arvid Bech. Alle 3 blev genvalgt.
Suppleant Lise Lotte Laursen var i perioden indtrådt i bestyrelsen, da Søren Henning
Andersen var udtrådt. Hun var derfor ikke på valg.
Som suppleanter var foreslået:
Erling Kullberg,
Kis Bødker,
Anne Marie Bang.
Erling Kullberg trak sig og de to andre blev valgt uden kampvalg.
Revisor: Tony Elstrøm blev genvalgt og Inge Müller valgt til suppleant.
Evt.: Jørn Bach fortalte om den kommende fyrvagtsudflugt, som næsten er udsolgt.
Sven Weel fortalte om et kommende arrangement i fyret.

Der blev spurgt til hvor mange fyrvagter, der er og, hvordan man kan blive fyrvagt. Der
blev sagt af formanden, der er 42 navne på listen over fyrvagter og, det tager 7 - 10
minutter at blive fyrvagt.
Til sidst blev der takket af et medlem for foreningens arbejde med naturstyrelsens
indhegning efter den tragiske ulykke sidste år. Der blev snakket om, om hunde skal være i
snor ved fyret og i indhegningen.
Formanden forklarede de tiltag naturstyrelsen har lavet for bedre at kunne imødegå
fremtidige personulykker.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet og Marianne Carstensen fra bestyrelsen og co.
serverede dejligt smørrebrød, kage og kaffe.
Tak til alle fremmødte medlemmer for god stemning, Formanden for sit gode arbejde for
foreningen og Marianne og co. for god mad.
Sletterhage Fyrs Venner, bestyrelsen.

