Formandsberetning 2021.
Kære generalforsamling.
Hjertelig velkommen til denne generalforsamling og hvor er det
dejligt at se både nye og gamle ansigter.
Vi er 315 betalende medlemmer i dag. Det plejer at stige til ca
350 når alle får betalt. Jørn har informeret mig at der er udsendt
86 rykkere.
Nu er det jo formandens opgave at fremlægge en beretning som
omhandler det forgangne års aktiviteter. Da det jo kun knap 8
måneder siden vi havde generalforsamling nemlig 15/8 og det jo
er meget begrænset hvad vi har haft af aktiviteter i corona
vinteren 21/22 så kan den blive meget kort.
På trods af det havde vi jo mulighed for at gennemføre en dejlig
tur til Rubjerg Fyr den 6/9 og at fejre vore flittige fyrvagter med
en fest på Sandballegård i oktober. Det blev atter Annemarie
som løb med titlen årets fyrvagt.
I er kernen i foreningens arbejde og hele formål. Nemlig at
holde fyret åbent.
Kæmpetak for jeres indsats og bidrag til at vi kan fungere som
frivillig forening.
Jeg har varetaget fyr vagtplanen i rigtig mange år nu. Derfor er
det også tid til at give depechen videre. Lotte (Lise Lotte) har
indvilget i at overtage hvervet og rigtig mange tak for det.

Jeg er overbevist om at kontakten til jer alle stadig vi være der.
Ikke mindst mht nøgle, kasse, byttepenge og de mange gøremål
som indebærer samarbejdet med ishuset.
Bestyrelsen har haft 3 møder i perioden og været på Moesgaard
Museum den 29/9 for at se specialudstillingen om neandertaler
mennesker for at hente inspiration til den nye udstilling.
Kultur aften for børn i november i samarbejde med Mols og
Helgenæs i udvikling, var en stor succes hvor Erik Dybdal
fortalte hemmeligheder og senere blev der lavet bål i
ralgravningsrøret og drukket varm chokolade. Anne Sophie
spillede violin til og skabte en meget hemmelighedsfuld
stemning.
Naturstyrelsen har fået markeret vores p plads med fine
markører i midten så vi forhåbentlig oplever mindre p kaos til
sommer.
Så har Naturstyrelsen godkendt et særdeles fint tilbud om
maling af fyr, madpakkehus og udkigshus fra Trustrup
Malerfirma – så det arbejde gennemføres i løbet at sommeren.
Det jeg så gerne vil bruge lidt tid på er planerne for den nye
udstilling. Det er altid godt at have noget at se frem til.
Bestyrelsen har nedsat en gruppe til at styre dette projekt som
jo bliver temmelig omfattende. Det er Marianne, Sven og mig
sagde hunden.
Vi vil i udstillingen følge linjerne og stilen fra marsvinerummet
som er blevet meget fint modtaget.

Planen er at stort set alt i vores hovedrum skal laves om. Der
bliver lagt stor vægt på digitalisering. Touchskærme og
interaktivitet.
De nuværende buer tages ned og erstattes af flytbare vægge
med information.
Så har vi planer om at vende rummet 90 grader i forhold til
lærredet. Det vil det give flere siddepladser til fremtidige
arrangementer
Der er lavet en aftale med Dania Erhvervsakademi i Grenå med
henblik på at udvikle et spil hvor man kan sejle et Maersk skib
ind til Aarhus havn ved at følge fyrkaraktererne fra Sletterhage
Fyr, Tunø Fyr, Hjelm Fyr og lede lysene på Århus havn. Det er et
skoleprojekt og jeg tør slet ikke tænke på hvad det kunne koste
hvis de skulle udvikles på konventionel vis.
Der bliver opsat en ekspertskærm hvor en kaptajn svarer på
spørgsmål.
Planen er også at vi vil bruge trapperummet til udstilling. Her vil
der blive installeret ny belysning.
Det bliver rigtig dyrt men vi har søgt A.P. Møller fonden om kr
665.000. Projektet vil ligge i omegnen af 1 mio. Der vil være en
selv finansiering på ca 325.000. Delvis egenkapital – delvis
frivillige timer.
Tidsplanen vil være at når vi slutter i uge 42 – vil vi invitere dem
der har lyst til en destruktionsdag hvor vi piller alt ned i

udstillingen i navigationsrummet. Der bliver malet og den nye
udstilling vil blive installeret i løbet af vinteren.
Den store åbningsdag bliver så den 1. april 2023.
Fra formandposten skal lyde en stor tak til bestyrelsen for et
formidabelt samarbejde. Tak til alle jer medlemmer for at bakke
bestyrelsen op ved at møde talstærkt frem på
generalforsamlingen.

