
Referat best.møde 01.04. 2019
 
 
 
Tilstedeværende: Elly Baider, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Volle Østergaard, Helle 
Jessen, Claus Ditlev Larsen, Kim Christoffersen og Lars Buhl.
 

1. Valg af referent og ordstyrer:
 
Volle Valgt til ordstyrer, Lars til referent.
 

2. Godkendelse af dagsorden:
 
Dagsorden godkendt.
 

3. Godkendelse af referat fra sidst.
 
Referat godkendt.
 

4. Nyt fra formanden:
 
Waders (til fiskedagen) lokaliseret. Claus tager kontakt til Helen Holm. Park&Vej besøger lejren 
27.05. Vi har sagt nej til museet om medlemskab. Vi har fået tilbudt en kikkert til opstilling på 
Klinten. Park&Vej laver entreprenørarbejdet – støber betonsokkel. Søren Revsbæk har bestilt 10 
fuglekasser på Produktionsskolen.
 

5. Opsamling på lejrsyn:
 
Marianne er kontaktperson på madpakkehus, sheltere og indendørs rengøring. Henning er 
kontaktperson på port til skur og køkken. Marianne tager kontakt til Rasmus – om nedtagning af 
vandvarmer. Helle har skaffet stolper til frugttræerne og  Elly har en veninde, der har trådhegn i 
overskud. Tagrender skal ordnes – arb.opgave til eventuelt fremmødte frivillige ved arbejdedag 
10.04. Bord/bænke renses og slibes. Skraldestativ sikres på Klinten.
 

6. Samarbejdsaftale og vedtægter:
 
Teksten i samarbejdsaften skal strammes op. Claus, Volle og Elly kigger den igennem og kommer 
med et bud. Helle er i netop den sammenhæng modpart. Vedtægter – eventuelle ændringer skal i 
givet fald godkendes af kommunen. Elly, Volle og Claus ser også på det. 
 
7. Sponsortavle:
 
Sponsortavle er på vej. Sponsorer der har givet for minimum 500 kroner kan komme på tavlen. Kim
kontakter sponsorere for fremsendelse af logo’er.
 

8. Borde/bænke:
 



Dem vi har skal renses og slibes. Helle tager sig af produktionsskolen – og Henning taler med 
Martens om eventuelle overtallige sæt.
 

9. Skilte:
 
Indspark til Næstved Kommune om skilt ved Draget. Ved bommen: Velkommen til Lejren. Elly og 
Marianne har lavet udkast til tekst. Helle står for kompromis. Fremlægges næste gang.
 

10. Bo om hjemmeside:
 
Domænenavnet enoelejren.dk er optaget. Bo har sikret sig enolejren.dk og enølejren.dk. Hvert 
domænenavn koster 50 kr om året. Der er stemning i bestyrelsen for enølejren.dk. Domænenavnene
er pt registreret i Bo’s navn. Vi tilslutter os en tæller hos Google, så vi kan følge med i antallet af 
besøg på siden. enølejren@gmail.com oprettes som mailadresse. Bo har foreløbig lagt tekster ind på
hjemmesiden. De enkelte bestyrelsesmedlemmer kigger teksterne igennem med eventuelle 
ændringer for øje. På næste best.møde drøfter vi om dagsordner skal lægges ud på hjemmesiden og 
best.møder være åbne. Bestyrelsen drøfter hvad der skal lægges ind under arbejdsopgaver på 
hjemmesiden. Bo ordner formalia.
 

11. Evt:
 
Bespisning af frivillige ved arbejdsdage: Alle sørger for egne madpakker og drikkelse ud over vand.
Fpreningen står for kaffe, småkager og eventuelt sponserede ”hapser”. Helle sørger for 
førstehjælpskasse inden næste arbejdsdag. Og ansøgning om økonomi (20.000 kr) forventes 
behandlet indenfor en måned til halvanden.
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