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Så er en ny sæson sådan set allerede godt i  gang. For selvom vinteren endnu ikke helt har sluppet 
sit tag, så bobler det med både planer og virkelyst hos både bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Og 
en stor del af det blev luftet ved den forgangne vel forløbne årlige generalforsamling.

Omkring fyrre af foreningens medlemmer var mødt frem i Karrebæk-Hallens cafeteria for a tage del
i årets generalforsamling. Desuden kunne vi byde et par helt nye medlemmer velkomne. Og de var 
vidner til at både frivillige og bestyrelse blev rost for sidste års resultater. Men også til en vis kritik 
af at bestyrelsens arbejde lukker sig for meget om sig selv (navnet Nordkorea blev nævnt). Og det 
har bestyrelsen besluttet sig for at gøre noget ved. Så fremover vil både dagsordener og referater 
blive lagt ud på hjemmesiden  - ligesom interesserede medlemmer efter aftale kan deltage på 
bestyrelsesmøder. (se:enølejren.dk)

Ved valget til bestyrelsen var Marianne Andersen, Henning Pedersen og Arne Juel Ottosen på valg. 
Marianne Andersen og Henning Pedersen ønskede at fortsætte i bestyrelsen og blev begge genvalgt.
Derimod havde Arne Juel Ottosen på forhånd meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte i 
bestyrelsen. Men vi siger tak for den store og solide indsats, Arne har leveret gennem det forløbne 
år, og håber at vi også fremadrettet kan møde ham som frivillig i EnøLejren.  Udover de førnævnte 
fortsætter Claus Ditlev Larsen, Kim Christoffersen og Lars Leth Buhl i bestyrelsen sammen med 
Helle Jessen som kommunes repræsentant. Ingen af de fire var på valg i år. Desuden blev Elly 
Bejder og Volle Østergaard vagt ind i bestyrelsen. Velkommen til dem. Ved det seneste 
bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig så med Claus Ditlev Larsen som formand, Volle 
Østergaard som næstformand, Kim Christoffersen som kasserer og Lars Leth Buhl som sekretær.

Men alt det snak og mødevirksomhed flytter jo ikke mange mursten. Og her er vi godt i gang med 
planerne for årets arbejde. Første egentlige arbejdsdag bliver søndag den 31. marts, som primært 
skal bruges på at gennemgå lejren for at prioritere, hvilke arbejdsopgaver, der står først i køen. Samt
at få sat navne på kontaktpersoner til de enkelte arbejdsgrupper. Men vi kan allerede nu godt 
afsløre, at rengøring af hovedhuset indvendigt, rengøring af indendørs shelter inden sæsonstart, 
renovering af udendørs toiletbygning samt udvidelse af døren til redskabsskuret – så foreningens 
nyindkøbte græsslåmaskine kan komme i tørvejr og få et sted at bo – vil være en lille håndfuld af de
opgaver, som vil blive prioriteret meget højt.  

Og så tør vi da godt at afsløre, at ønskesedlen til projekter og arbejdsopgaver er endog meget lang. 
Det gælder både de idéer som bestyrelsesmedlemmerne og de frivillige selv har fået såvel som de 
inputs vi har fået fra medlemmerne i øvrigt. Og du kan vel næsten høre mellem linierne, at der også 
kan blive en plads til dig, hvis du har lyst til eller mod på at svinge murske, malerpensel eller 
skuresvamp.

Vi har – som det kan ses i det medsendte årshjul – programsat en onsdag og en søndag i hver måned
som arbejdsdage. Det er selvfølgelig ikke det samme, som at der kun bliver arbejdet de dage i lejren
– absolut ikke. Det betyder bare at de dage vil kontaktpersonerne i de enkelte arbejdsgrupper være 
til stede i lejren. Og så aftaler arbejdsgrupperne ellers derudover, hvor de kan foretage de 



nødvendige arbejdsopgaver. Det kan sagtens være flere dage i træk, hvis der er kapacitet til det og 
behov for det.

Vi har selvfølgelig – som det også kan ses i før omtalte årshjul – planlagt arrangementer af mere 
festlig karakter. Første gang, hvor vi for alvor hejser flaget, bliver søndag den 26. maj, hvor vi har 
sæsonåbning. Og i år håber vi på lidt mere normal opførsel fra vejrgudernes side, så vi kan tilbyde 
enten pandekager eller mad over bål, som vi jo egentlig havde stillet i udsigt allerede ved sidste års 
sommerarrangement.

Og så har vi naturligvis ikke glemt eller opgivet de ”store” planer. Vi drømmer fortsat om et 
fugletårn, en kikkert på klinten og en pontonbro til kajakker. Men det er for det første projekter, 
som kræver en solid finansiering i form af sponsorstøtte eller lignende. Og for det andet – og det er 
nok det vigtigste – projekter, som kræver en længerevarende dialog med diverse myndigheder for at
opnå de fornødne tilladelser.

Claus og Lars

Herunder den nye bestyrelse.

Formand 

Claus Ditlev Larsen clausditlevlarsen@gmail.com 30227623

Næstformand

Volle Østergaard tretten13@gmail.com 21678828

Sekretær

Lars Leth Buhl larsbuhl2405@gmail.com                22532082

Kasserer

Kim Christoffersen tivas@stofanet.dk 28201668

Marianne Andersen andersenmarianne@live.dk 31434018 

Henning Pedersen henningpedersen110@gmail.com 40468719 

Elly Bejder ellytime@gmail.com 61404075

Helle Jessen er udpeget af Næstved kommune som kontaktperson mellem kommunen og 
bestyrelsen og er med i bestyrelsen. 

Helle Jesssen hejes@naestved.dk 29420224

mailto:clausditlevlarsen@gmail.com
mailto:hejes@naestved.dk
mailto:henningpedersen110@gmail.com
mailto:andersenmarianne@live.dk
mailto:tivas@stofanet.dk
mailto:larsbuhl2405@gmail.com
mailto:tretten13@gmail.com

