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Kære alle.

Generalforsamling 19.02.20:

Generalforsamlingen medio februar 2020 blev en fredsommelig forestilling. Kun mellem tyve og 
tredive af foreningens omkring to hundrede medlemmer fandt det umagen værd at møde op på 
sådan en onsdagsaften i februar. Og ved selve generalforsamlingen var der hverken dramatik eller 
ønske om at ændre på den nuværende bestyrelse. 

Venneforeningens formand Claus Ditlev Larsen kunne, efter at have fået ordet af ordstyrer Jette 
Leth Buhl, gennemgå de arrangementer, foreningen har afholdt i løbet af 2019. Af udadrettede 
arrangementer drejer det sig om: hornfiskedag, sæsonåbning og sommerfest – samt en 
midvinterfrokost for de frivillige i lejren. Kort fortalt var hornfiskedagen i samarbejde med Fishing 



Zealand en stor succes.

Hornfiskedagen bliver i år den 3. maj. – Sidste år kom alle fiskestængerne i brug

 Sæsonåbningen senere i maj var på grund af dårligt vejr ikke noget tilløbsstykke. Og sommerfesten
ultimo august var til gengæld et hit – med musik, besøg af isbilen samt grillede pølser og mad over 
bål. Desuden benyttede formanden lejligheden til at takke sponsorer – samt at gennemgå de 



færdiggjorte opgaver. Desuden kunne formanden kortfattet skitsere foreliggende projekter og 
arbejdsopgaver til den kommende sæson.

Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget: Kim Christoffersen redegjorde for 
det aktuelle regnskab, og fastslog at den aktuelle kassebeholdning både består af frie midler og af 
båndlagte midler i form af penge, der er giver specifikt til at Rasmus Nielsens historiske formidling 
i lejren. Disse midler kan altså ikke indgå i driften. Desuden var der som kommenter fra salen et 
forslag om at benytte muligheden for at søge puljepenge til konkrete projekter via lokalrådet.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer var formand Claus Ditlev Larsen, kasserer Kim Christoffersen 
og sekretær Lars Leth Buhl alle på valg med ønske om genvalg. Alle tre blev genvalgt for en 
periode på to år. Ingen andre ønskede at opstille til valg til bestyrelsen. Desuden blev Rasmus 
Nielsen og Kurt Eriksen uden modkandidater genvalgt som revisorer.

Der var fra salen en vis kritik af de historiske fotos, som er ophængt i lejren. Rasmus Nielsen 
redegjorde for at flere forskellige teknikker har været anvendt. Og at der søges en løsning på 
billedernes begrænsede holdbarhed. 

Et andet spørgsmål fra salen gik på adgangen til Enø Overdrev. Og her kunne formand Claus Ditlev
Larsen slå fast, at det ene og alene er en sag mellem Næstved Kommune (NK) og oversdrevslauget. 
NKs repræsentant i venneforeningens bestyrelse, Helle Jessen, ridsede situationen op set fra NKs 
side. Niels Rørbech, som er medlem af overdrevslauget, gav udtryk for at hans indtryk er, at 
flertallet af besøgende er fuldt tilfredse med at kunne færdes langs stranden. Endvidere afviste han, 
at der er fortaget ulovlig afspærring af overdrevet. Desuden redegjorde Claus Ditlev Larsen om 
bestyrelsens holdning til muligheden for at institutioner kan booke lejren – og dermed i principet 
lukke den for andre. Der blev foreslået et arrangement med planter fra naturen til brug i 
madlavningen. Der var et forslag om at kørselsordningen ved brolukningen i september kunne 
indbefatte Enø Lejren. Og endelig blev der nævnt en mulighed for at brygge øl på humle samlet i og
omkring lejren.

Men ellers vælger bestyrelsen at opfatte den beskedne deltagelse i generalforsamlingen som noget 
positivt: Med fravær af både skæld-ud og kampvalg vælger bestyrelsen at se generalforsamlingen 
som en kæmpestor tillidserklæring til den siddende bestyrelse.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, således at Claus Ditlev Larsen fortsætter som 
formand, Kim Christoffersen fortsætter som kasserer, og Lars Leth Buhl fremover fungerer som 
næstformand sideløbende med sin funktion som sekretær.



Et udsnit af vinterfrokosten for aktive i Lejren

Første arbejdsdag:

Dette nyhedsbrev skulle egentlig omhandle arbejdet på den første arbejdsdag søndag den 28. marts. 
–Men i mellemtiden er der kommet en ret stor forhindring i vejen. Coronaen har næsten lukket 
vores samfund ned, og da mange af vores medlemmer, der kommer på arbejdsdage, er pensionister 
og dermed i risikogruppen, har vi valgt at udskyde den første arbejdsdag. – Måske den 26. april, 
men det vil I høre nærmere om. – Samtidig betyder det også, at vores shelter forbliver lukket. – Det 
kan stadig lade sig gøre at slå telt op, og madpakkehuset er stadig åbent. Toilettet er lige i øjeblikket
lukket grundet forstoppelse, men vi håber, at det snart åbner.

 



Noget af det arbejde, som vi skulle have været i gang med den 28. marts. Det er imidlertid
udskudt grundet Coronainfluenzaen.

Vi håber det bedste, men vi skal nok orientere jer så snart vi ved mere.

På bestyrelsens vegne

Lars og Claus


