
Nyhedsbrev juni 2019.

Lørdag den 11. maj havde vi hornfiskedag, som blev afholdt sammen med Fishing Zealand og 
Næstved kommune. Som man kan se på billedet, var det perfekt  vejr  til fiskeri, og arrangementet 
var fint besøgt. – Ca. 50 i alle aldre prøvede udstyret, og der blev fanget mindst 50 hornfisk. Og 
stort set ingen uheld. Et enkelt barn faldt ude i vandet med waders på, men heldigvis var moderen 
tæt på. En del vådt tøj, men solen skinnede og det var varmt, så skaden blev hurtigt udbedret. 

Fishing Zealand havde sørget for alt udstyret til fiskeriet og var hele tiden behjælpelig med råd og 
vejledning, og for de mindste var der krapper, ålekvabber og andre fisk, som man kunne røre ved. 

Vi har aftalt, at vi gentager succeen næste år, når hornfisken kommer.

Så er der linet op til fiskeri. – Og grejbanken havde udlånt 40 Waders.



Både se og røre. Stor succes hos børnene.

Et fantastisk fiskevejr. Og masser af hornfisk.



Sæsonåbning  2019.

For nu at tage det bedste først: Der kom ikke til at mangle pandekager.

Meteorologerne havde godt nok varslet efterårsagtigt vejr til vores sæsonåbning søndag den 26. 
maj. Men det havde de også i nogen grad til dagen før. Og da vi stort set hele lørdagen havde nydt 
det dejligste sommervejr, så tænkte vi, at de så nok også tog fejl, når det gjaldt søndagen. Det gjorde
de ikke.

Men udover at der altså var pandekager nok til de få besøgende, så fik vi da også vist, at lejren 
sagtens kan bruges som udflugtsmål – også når vejret ikke lige viser sig fra den mest sommerlige 
side.

For en sikkerheds skyld havde vi medbragt et transportabelt bålfad, så vi kunne tænde bål i læ af 
bygningerne – i stedet for at skulle stå med de bålstegte pandekager ved det noget mere forblæste 
faste bålsted. Og så gjorde vi endnu en gang den erfaring, at gården mellem bygningerne er et 
glimrende sted at opholde sig, når vinden får regnen til at falde næsten vandret.

Altså en noget anden sæsonåbning end sidste år, hvor tørken betød, at vi ikke så meget som kunne 
tænde en engangs grill.

Lars producerede pandekager til en hel hær! Der kom 8!



Mandag den 27. maj havde vi besøg af Teknisk udvalg, der var på rundtur til forskellige 
destinationer i kommunen. Det blev et besøg på 1½ time, hvor de besigtigede bygninger og 
omgivelserne. – Vores indtryk var, at de var lidt imponerede over vores arbejde med Lejren, og i 
hvert fald bevilgede de 20.000 kroner til vores fortsatte arbejde på det efterfølgende møde i Teknisk
udvalg.

Administrationen indstiller, at udvalget træffer beslutning om at frigive 197.500 kr. fra 
rammebevillingen vedrørende Grøn Plan til de følgende projekter:

1. Shelter ved Toksværd/Holme-Olstrup: 82.750 kr.
2. Enø Lejren: 20.000 kr. 
3. Kanolauget: 12.000 kr.
4. KFUM Spejderne Glumsø Gruppe: 82.750 kr.

Enø Lejrens Venneforening ansøger om 20.000 kr. til forbedring af Enø Lejren. Midlerne skal 
blandt andet bruges på reparation af udendørs toilet og borde/bænkesæt, forbedring af 
madpakkehus, reparation af stensætning og formidling. Enø Lejren er beliggende i et 
naturskønt område og bruges af lokale borgere og turister som et rekreativt område. Lejren er
åben for offentligheden, og der er mulighed for madlavning og overnatning, jf. bilag 3 og 4.

Sluttelig vil jeg blot gøre opmærksom på, at vi har arbejdsdag onsdag den 12. juni. – Det 
meste af bestyrelsen dukker op ved 10-tiden og arbejdsplanen er klar.

Vi skal have malet køkken. – Toilettet skal males. – Spisesalen skal rengøres. – Der skal slås 
lidt græs. – Vores frugttræer skal vandes. – Der skal flækkes brænde, så der er til bålpladsen. 
– Formidlingsrummet skal bearbejdes. – Og der skal sættes fuglekasser op.

Hvis du har lyst, er du meget velkommen. – Husk madpakke, hvis du vil være med i mere end
to timer. – Til gengæld lover vi kaffe og the i hele perioden.

Lars og Claus


