
1. Valg af dirigent

Kim Stark

2. Valg af referent

Lise-Lotte Laursen

3. Bestyrelsens beretning v/formanden

Rytmen med at være tilbage m normal årsrytme er forhåbentlig på plads. 5-8-21 var sidste

generalforsamling. Tak til Jørn for sidste Fyrtur til Rubjerg Knude. Anne Marie blev årets fyrvagt

2021.

Stor tak til fyrvagterne igennem hele sæsonen.

Lotte overtager fyrvagtkalenderen fra denne sæson 2022

Tre møder siden august i bestyrelsen. Inspirationstur til Moesgaard (bestyrelsen) som forberedelse

til kommende renovering af det store lokale i fyrudstillingen. Desuden Børneaften i samarbejde med

børne og kulturgruppen fra Syddjurs.

Fremtidige projekter:

● maling af fyr og andre bygninger. Forår 2022

● ny udstilling i det store lokale ved CAT fra Randers. (forskellige scenarier og indhold til

udstillingen er undersøgt og de foreløbige planer gennemgået.) AP Møller Fonden er søgt

om et beløb på cirka 600.000. Resten op til en million er egenfinansiering og frivilligt

arbejde. Arbejdet et tænkt til at foregå over vinteren fra sæsonslut til sæsonstart med

åbning påsken 2023.

1/3 del af medlemmerne møder op til generalforsamlingen. Dejligt med opbakningen.

4. Regnskab v/kasserer

Regnskabet gennemgået af Arvid

Cirka 7000 betalende gæster. Stigende udlejning af udkigshuset. Donationer fra autocampere giver

større omsætning (aktive indtægter)

Der er god økonomi og målet er ikke at samle penge, men at midlerne bruges på  aktiviteter på

Sletterhage Fyr og medlemmerne.

5. Fastsættelse af kontingent

Samme kontingent som nuværende niveau. 100 kr pr enkelt medlem og 200 kr for

familiemedlemskab.

6. Indkomne forslag

Forslag fra mødet om flere bord-bænkesæt indkøbt – Det er dog ikke lovligt. Bestyrelsen spørger

Naturstyrelsen om denne mulighed på en eller anden måde kan tilgodeses.

7. Valg til bestyrelse.



På valg er: Sven Weel, Marianne Carstensen, Lise Lotte Laursen, Jens Jakob Holst

Alle er genvalgt

8. Valg af suppleanter

Anne Marie og Kis bliver genvalgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Tony Elstrøm er genvalgt og Inge Mûller er suppleant.

10. Eventuelt

Forslag om at købe et bord-bænkesæt pr år, så det ikke virker som så meget nyt på området.

Stien omkring ”Slettervangsfolden” skulle være etableret inden sommerens start af Naturstyrelsen.


