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Indhold:

Referat fra ekstraordinær generalforsamling.

Nyt fra Enø Lejren.

Inspirationstur til Söderåsen 

--------

Som I måske ved fra dagspressen og andre medier, valgte den siddende bestyrelse kollektivt at trække sig, 
så derfor blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling  den 7. maj. 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i venneforeningen for Enø Lejren 
den 7. maj 19.00 i Karrebækhallens cafeteria. (19 deltagere.)

1: Valg af dirigent.

Helle Jessen bød velkommen og Susan Jørgensen blev valgt som dirigent.  

Susan Jørgensen startede med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. – Efterfølgende
blev Claus Ditlev Larsen valgt som referent.

2: Overordnede visioner for Enø Lejren v/ Helle Jessen.



Helle Jessen beskrev historikken omkring Enø Lejren. Den blev købt af Næstved kommune for at 
sikre adgangen til kysten, og efterfølgende blev venneforeningen dannet med det mål at være med 
til at udvikle Lejren. – 

Hun omtalte den politiske realitet, at nogle gerne ser bygningerne revet ned, eller lejren videresolgt. 
– 

Desuden omtalte hun den fremtidige brug af lejren, hvor bl.a. Næstveds kommunes institutioner var
velkomne, men hvor der også kunne afholdes arrangementer i venneforeningens regi. 

Der var spørgsmål til historikken omkring den afgående bestyrelse, men dirigenten henviste det til 
eventuelt, da hun ikke anså spørgsmålet til at ligge indenfor punkt 2.

3: Medlemmernes ideer og visioner.

Som start blev det oplyst, at venneforeningen kan råde over alle bygninger, og der bliver årligt afsat
et beløb til venneforeningen. Der blev nævnt 20.000, hvilket dog ikke er endeligt. 

Der blev nævnt formidlingsdelen, hvor bl.a. foreningen for strandjagt ligger inde med gamle fotos, 
og i den forbindelse blev nævnt, at formidling ved hjælp af f.eks. ornitologer, botanikere og andre 
vil være oplagt.

Desuden blev der foreslået temagrupper, hvor man fra bestyrelsens side kan have kontaktpersoner, 
der formidler videre. – Endvidere blev der udtrygt ønske om medlemspleje med velkomstbreve og 
nyhedsbreve og oprettelse af fb-gruppe. 

 Endelig var der også ønske om arbejdsweekends og hyggearrangementer for medlemmer.

4: Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Der blev valgt 3, som skulle sidde for 2 år og efterfølgende 3, der skulle sidde for 1 år.

Lars Leth Buhl blev valgt på den ordinære generalforsamling og desuden blev følgende valgt 
ligeledes for 2 år: Peder Rasmussen, Claus Ditlev Larsen og Kim Christoffersen.

For 1 år blev følgende valgt: Arne Juel Ottosen, Marianne Andersen og Henning Pedersen.

Revisorer blev: Kurt Eriksen og Rasmus Nielsen

Evt.: Intet væsentligt. 

Helle Jessen afsluttede og takkede for god ro og orden.

Referent: Claus Ditlev Larsen



Nyt fra Enø Lejren

Som beskrevet i en anden mail har bestyrelsen konstitueret sig, og vi er begyndt på arbejdet. – Næste 
bestyrelsesmøde er mandag den 4. juni, hvor vi regner med at fastsætte datoer for diverse arrangementer i
Enø Lejren. – Disse datoer vil blive meldt ud hurtigst muligt, ligesom vi vil sætte kontaktpersoner på til de 
enkelte arbejdsopgaver.

Der vil blive etableret et mindre køkken hen over sommeren, og der skal foretages mindre reparationer. 
Der er toilet i Lejren og der er åbnet for vandet. – Sædet til toilettet er gået i stykker, men vil blive ordnet 
hurtigst muligt.

Desuden vil der blive etableret en bålplads, og grillen foran hovedbygningen kan bruges.

 

Og nej; det er ikke fra Enø Lejren, men fra en 

Inspirationstur til Söderåsen pinsen 2018.  



Fuld sol og en let vind østenvind får ikke ligefrem Söderåsen til at tage sig mindre tiltalende ud. Til gengæld 
kunne nationalparkens rast-stugor efterhånden godt trænge til en ansigtsløftning.

Det vil sige: Det er sådan set allerede for sent for den ene: Liagården. Her er det gamle rødmalede hus 
blevet jævnet med jorden, og i stedet afløst af et par spritnye sheltere, der holder pladsens ene oprindelige 
shelter med selskab.

Men blandt hundredevis af både danske og svenske turfolk vil Liagårdens gamle hovedhus givetvis være 
savnet. Det har i årevis dannet natlogi for trætte vandrere. Og for os, der havde valgt at besøge Söderåsen 
for at få en idé om hvordan man indretter en indendørs shelter i eksisterende bebyggelse, var det i 
særklasse en streg i regningen.

Idéen med rast-stugorna er, at man i nationalparken har sat den almindelige allemandsret ud af kraft. Det 
vil sige, at man ikke må slå telt op og tænde bål hvorsomhelst i nationalparken – men kun på de dertil 
indrettede pladser. Og de er så oprettet i forbindelse med nogle af de små gårdsbrug, der i tidligere tider lå 
så mange af i området.

Heldigvis stod den anden rast-stuga, Dahlbergs, endnu. Men et stort og vedvarende slid og en noget 
mangelfuld vedligeholdelse gør, at det formentlig er en stakket frist.

Men idéen med rå sengesteder som en slags indendørs shelter i et helt åbent hus fik vi set. Pg der var 
masser af inspiration til, hvordan Enølejren på samme måde kan åbnes op med mulighed for madpakkehus 
til skovtursgæster og overnatning til turfolk, der er ude gennem flere dage.



Det kunne eksempelvis gøres ved at indrette den sydligste længe, der så spærres af fra resten af huset. Og 
om der så skal bygges samme slags rå sengesteder i flere etager eller om det kan klares ved at bruge de 
eksisterende senge, det kan man jo afgøre i takt med at behovet viser sig.

Erfaringerne fra Söderåsen Nationalpark viser, at det fysiske slid på både bygninger og omgivelser er 
kolossalt, når der åbnes op for helt frit brug. Omvendt er det jo også vigtigt at holde fast i, at besøgstallet i 
Enølejren aldrig nogensinde kommer i nærheden af de tusindtallige skarer, som i tidens løb har slidt på 
faciliteterne i den skånske nationalpark. Men det viser alligevel, at det er meget vigtigt at tænke sig rigtig 
godt om.

Og så viser de skånske erfaringer måske fremfor alt, at det er vigtigt at sørge for rettidig omhu i form af 
tiltrækkelig vedligehold, mens tid er. Meget af det, der nu var ved at gå til grunde, kunne med få og små 
midler have holdt i hvert fald nogen tid endnu. Og det er selvfølgelig her, at medlemmernes interesse og 
ildhu i venneforeningen for alvor kommer ind i billedet.

Alt i alt var en tre-dages inspirationstur hinsidan absolut ulejligheden værd. Og vi vender hjem med masser 
af tanker og inspiration til, hvordan Enølejren på sigt kan gøres endnu mere attraktiv for brugerne, end 
tilfældet er nu.

Helle, Claus og Lars, sammen med Lotte og Jette.


