
Søndag den 26. august og senere.

Sol, sommer og søndag. Den nye flagstang blev indviet.

Vi ville gerne vise alle vores medlemmer, hvad der var sket på Enø Lejren, samtidig med at vi også 
gerne ville sige dav til medlemmerne under hyggelige forhold. – Derfor havde vi inviteret til 
sammenkomst, hvor vi hver især havde lidt godt med til en buffet. – Og det blev et tilløbsstykke. – 

Der var vel 50 venner og desuden kom der rigtig mange, som enten havde læst om det i avisen og 
på facebook eller bare lagde vejen forbi. – Vi fik således 30 nye medlemmer af venneforeningen.

Efter en kort velkomst blev anretningerne sat frem, bl.a. drikkevarer fra Meny i Fensmark, og det 
gode vejr var medvirkende til en hyggelig stemning. Vi havde sat en lille pavillion op, men 
heldigvis blev der ikke brug for den. –



Så er det spisetid.

Senere var der workshops, hvor alle kunne komme med deres mening om arrangementer fremover, 
hvad rummene skulle bruges til og hvordan vi kunne formidle områdets unikke natur og koloniens 
historie. – Der kom rigtig mange gode inputs, som vi i bestyrelsen skal diskutere og måske 
efterfølgende gennemføre. Nedenfor er der eksempler på medlemmernes forslag.

Workshop om arrangementer:

Musikarrangement. Minifestival. Fast mødedag hver måned. Forårsarrangement – påskeharen. 
Majstang. Sild og kartoffelsalat / Sct. Hans aften. Naturens Dag - 9 sep / Høstarrangement. 
Sommerens farvel. Vinterdag suppe, pandekager kaffe/mjød. Mad over bål. Stenarrangement. 
Fugle. Børnearrangement. Fiskearrangement. Pileflet.Læhegn i flet.Frugttræer.

Workshop om formidling.

Hjemmeside – er i gang.
Fotografier – Lars har fotograferet fugle på overdrevet i årtier og vil gerne dele det med os.
Kan eventuelt også holde et foredrag.



Der efterlyses oplysning ved vendepladsen: Hvad kan man – hvad må man- i forbindelse med 
lejren.

Der efterlyses klare regler for handicapparkering – samt oplysninger om adgang.

Skal vi tilknytte shelteren til shelter-app – og i givet fald under hvilke forudsætninger?

Forhold til naboen! Hvilke spilleregler skal overholdes!
Selvom vi ikke principielt har noget med det private overdrev at gøre, foreslås det alligevel, at vi 
ved opslag appellerer til brugerne om at færdes på overdrevet med respekt for naturen, de private 
ejeres dyr, og ikke fjerner planter (f.eks. strandmandstro, der er fredet) , eller efterlader affald. 
Herunder kommer også færdsel med hunde. Er det overhovedet tilladt at færdes med hund på 
overdrevet? Skal vi foreslå naboen en markering i terrænet, hvor man ikke må færdes i 
fredningstiden (evt. med hvide sten)?

Det foreslås, at der bliver fremstillet plancher med oplysning om flora og fauna.

Der foreslås en opslagstavle m/ glas der hænges uden for på et synligt sted: Hvad må man og hvad 
kan man.

Det foreslås, at der sendes information til grundejerforeningerne på Enø og i Karrebæk  - 
involvering af grundejerforeningernes bestyrelser: Hvad gør vi? Hvad kan man bruge os til?

Års-ur – andre arrangementer!
Formidlingsarrangementer lægges ind i års-uret.
Sæsonåbning med musik?
Sæsonafslutning?
Vintersolhverv med fakkeltog fra parkeringspladsen, ild i pejsen i storstuen og måske et foredrag 
(om fugle på overdrevet). Eller arkæologi i området med Johansson fra Lundby.

Der taltes også lidt om et evt. fugletårn, der måske kunne have en god placering i den lille lund ved 
indgangen til lejren. Det ville være et godt stykke væk fra kysten, tæt på de mest fuglerige områder, 
og med mindst mulig gene for naboerne.

Workshop om brug af lokaler og omgivelser.
 
Forslag om udendørs shelter. – Et fugletårn. – Opsætning af fuglekasser. – Et formidlingsrum med 
plancher og montrer til sten og udstoppede fugle, samt om Lejrens historie. – Brug af 
opholdsrummet til arrangementer: (Foredrag og andre aktiviteter.) Istandsætning af et rum til 
studerende, der ønskede at arbejde med lokaliteten. F.eks. via et samarbejde med Københavns 
Universitet.



Rasmus Nielsen fortæller nyt om Enø Lejren.

Vi sluttede kl. 14.30, og det var først en time efter, at det begyndte at regne.

Mandag den 3. september havde vi så bestyrelsesmøde, og her blev det besluttet at åbne vores 
indendørs shelter, så der nu er mulighed for at overnatte på Lejren. Samtidig besluttede vi at lukke 
ned for Lejren efter efterårsferien, men således at madpakkehuset stadig er åbent. – Men der bliver 
lukket for vandet.


