
Kære medlemmer,

Hermed følger en indkaldelse til generalforsamling. På nuværende tidspunkt er det 
usikkert, om vi kan gennemføre den grundet corona, men vi satser på, at det kan lade 
sig gøre til onsdag den 26. maj. – Hvis vi i bestyrelsen beslutter at udsætte 
generalforsamlingen yderligere, vil I selvfølgelig få besked. 

Yderligere har vi hornfiskedag lørdag den 8. maj kl. 10; men da det foregår 
udendørs, er vi mindre nervøse og regner med at gennemføre det. Fishing Zealand 
står for alt det praktiske, hvilket betyder, at de har fiskestænger og waders med. Der 
vil være instruktion, og så håber vi bare, at hornfiskene er kommet til den tid.

Fiskestængerne er i hvert fald klar.

Og så lidt nyheder fra Enø Lejren: Vi har besluttet at åbne for vores shelter, så der 
igen er mulighed for at overnatte. – Og der er sat forskelligt frem i madpakkehuset. – 
Kopper, kaffe og the og køleskabet er klar til at modtage madpakker. – Rummet ved 
siden af er indrettet som et lille formidlingsrum med sten og plakater om hvad der er 
på Overdrevet, stranden og i vandet. Der er masser af brænde til bålstedet, og 
græsset er slået, så man kan slå telte op. 

Og så er der igen mulighed for at hjælpe til med forskellige aktiviteter. – Rengøring, 
pudse vinduer, vande, slå græs, rydde op, udbedre borde og bænke, male og så 
videre. – Og vi skal have aftalt en dag, hvor vi kalker huset. Vi mødes den 2. onsdag 
og den sidste søndag i hver måned normalt kl. 10. Hver medbringer madpakke, og 
bestyrelsen giver kaffe, the og en øl eller sodavand. Og vi er der to – tre timer. Første
gang bliver den 12. maj. 

Og så går vi i øvrigt og venter på godkendelse fra Kystdirektoratet til bl.a. et udendørs 
shelter. Det har snart taget et år.



Og jo, hornfisken er kommet.


