
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 02.01.22: 

 

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Kim Christoffersen, Volle 

Østergaard, Tove Alstrup, Lars Leth Buhl. 

 

1. Valg af dirigent/referent: Marianne valgt som dirigent – Lars som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt efter mindre ændringer. 

3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt. 

4. Nyt udefra: Tanken er endnu ikke blevet tømt. Claus ved ikke helt hvorfor. Desuden har vi 

haft mindst 15.000 besøgende i lejren i 2021. Claus er desuden – efter snak med Helle 

Jessen – kommet i tvivl om, hvorvidt vi kan ændre vore vedtægter til at have en bestyrelse 

med kollektiv ledelse. Og Claus har derfor indvilliget i at fortsætte som formand et år 

endnu. Vi mangler stadig et beløb til at finansiere shelteren, og Claus og Marianne sender 

ansøgning til Næstved Tidende Fonden en af dagene. Marianne spørger sig desuden for hos 

Spar Nord, om de også har en fond. 

5. Status økonomi (herunder budget for 2022): Vi har pt kr 2026,16 på drift, som overføres til 

2022. Desuden har vi omkring kr 83.000 i bundne midler. Kim færdiggør budgettet for 2022 

og udsender dette.  

6. Vand (åbner vi for vandet indtil næste frostperiode truer?): Vi bemyndiger ”frostnisserne” 

Kim og Henning til at holde øje med vejrudsigten – og så åbne og lukke efter behov. 

7. Generalforsamling: V holder indtil videre fast i datoen, og hvis myndighedernes 

restriktioner forlænges fra 17.01.22, så tager vi den derfra. Om nødvendigt træder 

bestyrelsen sammen, og fastlægger en ny dato. 

8. Vinterfrokost for de frivillige (tror vi på det?): Vi gennemfører som planlagt, men kræver at 

alle deltagere er testen højst 48 timer før man møder op. I tilfælde af streng frost (der 

kræver at der er lukket for vandet) aflyses vinterfrokosten. 

9. Godkendelse af ændringer i samarbejdsaftalen og godkendelse af ændringer i 

vedtægterne: Vi ændrer i linien om adgang, således at der står: ”alle borgere har på lige 

vilkår”… Vi lægger op til ændringer i vedtægterne, således at sætningen: ”Foreningens 

adresse er kassererens adresse” udgår.  I stedet slåes fast, at foreningens adresse er Enø 

Kystvej 300, og der placeres en postkasse ved lågen. Dette skal dog forlægges Næstved 

Kommune samt godkendes på generalforsamlingen. 

10. Evt: I forbindelse med vores årshjul har Rasmus sagt ja til at holde foredrag i oktober, samt 

at deltage i møde om historierummet i foråret. 


