
Bestyrelsesmøde den 1. marts 2021 kl. 14.00 i Enø Lejren 
Til stede: Marianne, Kim, Volle, Henning og Claus. Afbud fra Lars.

1: Valg af ordstyrer / referent. Marianne valgt som ordstyrer. Claus som 
referent.

2: Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt med tilføjelsen af, 
hvornår vores generalforsamling skulle afholdes.
3: Godkendelse af referat fra sidst.  Referatet blev godkendt.
4: Nyt fra formanden. Om godkendelse af ansøgninger til Kystdirektoratet. 
Det kan godt komme til at tage tid. Sendt budget for 21 til Torben Kelm. Har 
snakket med Helle om at få et fast beløb, da Grøn Pulje er lukket. Muligvis 
skal Enø Lejren ”aflønnes” under ejendomsforvaltningen. Antal i Lejren. Claus
gennemgik tallene. Ca. 13 – 15.000 sidste år. Aftale med Martin, som er 
grafiker. Han laver skilte og postkort. 1000 stk. 
5: Status økonomi. Vi har ganske lidt tilbage fra sidste år.
6: Kommende arbejdsopgaver og arbejdsdage?  Vi har første arbejdsdag 
den 28. marts, hvor det kun er bestyrelsen + påhæng, der deltager.  Henning 
undersøger med kalk og vi åbner for vandet. Desuden rengøring i hele 
området. Claus snakker med Christina om murarbejde og om et bygningssyn 
inden 1. maj. Der skal hænges en opslagstavle op i madpakkehuset, og 
sponsertavlen skal ordnes. Marianne og Claus fremlægger ideer om 
informationstavle og opslagstavle til næste bestyrelsesmøde.  
7: Lokumsgruppen? Mange ideer, men ikke rigtig noget konkret. Og endnu 
engang blev det vendt, om vi har brug for et muldtoilet. – Og så afventer vi jo 
kystdirektoratet.
8: Visioner. Bl.a. om kulturel aktivitet i forbindelse med aktivitetsdage. Vi 
tager diskussionen til næste bestyrelsesmøde. Alle skal møde ind med 
visioner, specielt om arrangementer!
9: Eventuelt. Bl.a. om afholdelse af generalforsamling. Vi blev enige om at 
fastsætte generalforsamlingen til mandag den 10. maj eller tirsdag den 11. 
maj i Karrebækhallen.

Vagtskema. Uge 10: Lars. 11: Henning. 12: Marianne. 13: Volle. 14: Claus. 
15: Kim. 16: Lars. 17: Henning. 18: Volle. 19: Marianne. 20: Claus. 21: Kim.

Referent Claus.


