
2020 var på mange måder et mærkeligt år.

Aktivitetsmæssigt førte vi en lav profil, hvor bl.a. hornfiskedagen blev aflyst. Shelteret 
blev vi enige om at opretholde, men med mindre sengeplads, og efter efterårsferien 
lukkede vi helt ned for det. Toilet og madpakkehus fortsatte med at være åbne. Dog blev 
toilettet lukket i februar og marts i år grundet frost. Sammen med shelteret blev det åbnet
igen til Påske og efterfølgende har vi sørget for rengøring af toilettet mindst to – tre 
gange om ugen, og her vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen, fordi man via 
vagtordning sørger for ordnede forhold. Vi kan kun håbe, at 2021 bliver bedre. Til 
gengæld har her været et mylder af mennesker. Dels fordi man ikke kunne rejse 
udenlands, og derfor opdagede Danmark. Og dels fordi sommerhusudlejningen har været
helt i top. Det har betydet, at mange mennesker fra andre dele af landet har opdaget 
Karrebæksminde og Enø. Opgørelsen viser, at der enkelte dage var 150 mennesker i 
lejren, og teltpladsen er blevet flittigt brugt. Jeg tør næsten ikke sige det, men Lejren har 
været besøgt af mindst 15.000 mennesker i 2020. 

Hvad har vi så lavet:

Vi har ansøgning i Kystdirektoratet om et shelter og muldtoilet. Vi sendte ansøgningen 
sidste år i august, så mon ikke svaret snart kommer. Desuden er vi godt i gang med 
formidlingsdelen. Både historisk, hvor vi er ved at klargøre en video, og mange billeder 
fra Lejrens fortid. – Stor tak til Rasmus. Desuden har vi en mindre formidling om sten, 
dyr, planter, fugle og spiseligt tang, som vi nu holder åbent hele døgnet. Vi havde faktisk
lagt op til et samarbejde med stenklubben i Næstved, men det lykkedes ikke. Vi vil gerne
have hjælp til at udbygge denne samling yderligere.

På arbejdsdage i 20 har rengøringen og græsslåning og udbedring af borde og bænke 
været det centrale. Desuden har vi fået brænde af Niels Jensen fra Cypresvænget. Og vi 
holdt vores afslutningsfest i slutningen af august med Lars’s berømte sydstatsmad og 
masser af grillpølser. Knap så mange venner, som vi havde håbet på, men så fik vi 
grillpølser på en arbejdsdag senere. I den forløbne del af 21 har vi valgt at køre med lav 
profil på vores arbejdsdage. Der har kun været bestyrelsen med ægtefæller. Primært på 
grund af forsamlingsforbudet. Nu er vi så igen ved at åbne op og håber, at mange venner 
vil være med til at passe vores fantastiske sted og deltage i arbejdet. Og så har vi sået 
vilde blomster og håber på et blomsterflor senere. Det har Mette Brammer hjulpet med 
til. Hindbær har vi også plantet, og som det sidste har vi fået to popcornsgryder fra 
Spejdersport i Næstved.

3: Hvad vil der ske i den resterende del 2021:

Vi har netop afholdt hornfiskedag i samarbejde med Fishing Zealand og 
lystfiskerforeningen Næstved. Vi havde håbet på mere, men kun en hornfisk måtte lade 
livet. – Blæst fra vest og masser af tang og grøde ødelagde dagen. Men vi var vel ca. 30 –



40 stykker og vil bestemt satse på en lignende dag i 22. Vi fortsætter med 
formidlingsrummene og håber, at Næstved kommune snarest vil rette op på en væg i det 
ene rum.  – Badebroen har vi sat lidt i bero. Og så skal bygningerne kalkes. Her håber vi,
at mange vil komme og give en hånd med og svinge kalkekosten. Men mere om det i 
nyhedsbreve. Og så skal vi selvfølgelig have en sommerfest den 22. august. – Og som 
noget nyt er vi ved at planlægge et par foredrag om naturen på Enø. Vores økonomiske 
situation er stadig uafklaret. – Vi har hvert år bedt om 20.000 fra kommunen, men sidste 
år fandt vi ud af, at midlerne kom fra Grøn Pulje.  Det er et beløb, som kommunen 
afsætter til forskellige foreninger og organisationer, men ikke beregnet for en kommunalt
nedsat forening. – Men den pulje stopper efter 21, så vi kender ikke vores situation til 
næste år. – Her håber vi på, at vores repræsentant fra kommunen kan intervenere og 
skaffe os et fast beløb hvert år, så vi ikke som i de senere år står uden midler til langt ind 
i maj.  

4: Fremover.

Vi ønsker primært at udbygge formidlingsrummene og håber, at de vil være helt klar i 
løbet af året. Og så har vi forventning om at Næstved kommune står for nødvendige 
reparationer.  Et par vinduer skal udskiftes og en mur rettes op. Men vi vil rigtig gerne 
høre fra medlemmerne, hvor og hvad vi skal satse på.

5: Ønske til vores medlemmer:

Vi vil også meget gerne have en snak med medlemmerne om, hvordan vi får flere aktive.
Hvordan gør vi det attraktivt at komme. Vores aktiviteter i lejren spænder vidt. – Vi 
mødes den 2. onsdag og sidste søndag i måneden ved 10 – tiden og arbejder nogle timer 
afhængig af arbejdets omfang og vejret. – Det kunne f.eks. være: 

Leslåning. – Vi vil gerne have en større biodiversitet. – Samle sten på stranden til vores 
stensamling. Bygning af insekthoteller. Gøre plads til det udendørs shelter. Ideer til vores
udstilling om fugle, dyr, planter og tang. Være med til at kalke. Måske på et tidspunkt 
holde et foredrag om livet på Enø Overdrev. – Eller være med til oprydning og 
rengøring. – Og vi slutter normalt med lidt socialt samvær over en medbragt frokost.  

Vi må nok erkende at vi ikke altid har været gode til at opretholde kontakter til 
medlemmer, der ville være behjælpelige. Det vil vi prøve at rette op på. Men som sagt 
tidligere et par gode råd til os. Det er også vigtigt, at I føler ejerskab til Lejren.

Sluttelig vil jeg gerne takke Elly for hendes store arbejde omkring formidlingen. Vi 
kommer til at savne hende i bestyrelsen, nu da hun ikke ønsker genvalg.





Referat af ordinær generalforsamling i Enø Lejrens Venneforening onsdag 26.05.21 kl. 
19.00 i Karrebækhallens cafeteria.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent / valg af referent: Advokat Susan Jørgensen valgtes som 
dirigent, og kunne som det første fastslå, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt. Lars Buhl valgtes som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:                  
( Se vedlagte formandsberetning).

3. Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget:                          
( Se vedlagte regnskab og budget). Et spørgsmål fra salen: Hvordan kan renter 
blive så stort et beløb? Forklaring fra kasserer Kim Christoffersen: De 700 kroner
er alene omkostningen ved at have en konto. Dertil kommer gebyrer og renter. 
Et spørgsmål fra salen: Mon ikke det fortsætter i en god gænge. Sidste år sagde
Søren Knudsen fra Lokalrådet, at der er lokale puljer indenfor Lokalrådets 
rammer, der kan søges. Desuden budgetterer vi med et tilskud fra Næstved 
Kommune på 20.000 kroner.

4. Valg af bestyrelse: Marianne Andersen, Henning Pedersen og Volle Østergaard 
var på valg og ønskede genvalg. Alle blev genvalgt. Elly Bejder var ligeledes på 
valg, men ønskede ikke genvalg. Tove Alstrup Jensen indvalgtes som ny i 
bestyrelsen.

5. Evt: Spørgsmål fra salen: Skal vi brede formidlingen yderligere ud, end vi 
allerede gør, men henblik på flere frivillige? Vi kan eventuelt sende en reminder 
på mail op til de enkelte arbejdsdage. Et forslag gik desuden på opkrævning af 
et mindre medlemskontigent: Svaret er, at det er svært i og med at vi er en 
kommunalt nedsat forening. Et forslag gik på at flytte generalforsamling til 
EnøLejren. Svaret var at vi risikerer at der ikke er plads. Der blev spurgt til 
rævejagten i området. Strandjægerne har tidligere arrangeret jagter for at drive
rævene ud af sivene. Og Niels Rørbæk fra Overdrevslauget fortalte, at lauget 
øger trykket mod rævene, og sidste år søgte tilladelse til at regulere ræve 
udenfor sæsonen. Et sidste spørgsmål gik på om vi havde søgt Realdania, der 
som en meget stor pengetank måske kunne finansiere en badebro/bådebro. 
Dette gav anledning til en længere diskusion.


