
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 02.05.22: 

 

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Volle Østergaard, Tove 

Alstrup, Solvejg Mathiassen, Kim Christoffersen, Lars Buhl. 

 

 

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

2: Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt. 

3: Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt. 

4: Nyt fra formanden: 

- Fishing Sealand har fremsendt pressemeddelelse. Forhåbentlig viser den sig i den lokale 

presse i løbet af ugen. 

- Bygningseftersyn med Christina Olsen fra Næstved Kommune (NK). Claus og Henning 

deltog. Tilsagn om to nye vinduer samt udskiftning eller renovering af hoveddør. Det har 

ikke været muligt at løse problemerne med vandet. Christina overtager ansvaret for 

tømning af tanken. 

- Claus har sendt skriftligt svar til Kystdirektoratet som følge af klagen fra DN og DOF over 

opførelse af en shelter i skovstykket. 

- Et matrikelkort viser, at den planlagte placering af en shelter i skovstykket formentlig ville 

placere den på Overdrevsgårdens matrikel. Claus og Lars tager en snak med Christian om 

en mulig placering af en shelter – eller om hvorvidt grænsen mellem matriklerne kan 

fastlægges. 

5: Status økonomi:  

- Efter betaling af gebyrer o.l. er der kr 20.576,21 på driftkontoen. 

- Penge til multtoilet sendes tilbage til Nordeafonden. Claus skaffer telefonnummer til Kim. 

- Trods opfordringer arrangerer vi ikke mulighed for at kunne donere penge til lejren via 

mobile pay. Derimod eventuelt via kontonummeret. Solvejg skriver et opslag. 

- Der indkøbes 2 stk. måtter. Tove står for indkøbet. 

6: Ang. henvendelser om ”bookning af lejren” fra borgere, institutioner mm.: 

- Spørgsmålet er affødt af Talentskolens forespørgsel om brug af lejren for tegnende elever. 

Og vi fastholder den beslutning, vi traf, da vi formulerede det nedskrevne regelsæt. Her var 

ønsket at have mulighed for at kunne låse elevernes tegnemateriale inde fra dag til dag. 



Men vi fastholder, at vi ikke vil være ”gratis viceværter” der stiller morgen og aften i lejren 

med en nøgle. 

7: Drift- og samarbejdsaftalen. Er den godkendt? Og hvordan arbejder vi fremad med den? 

- Den gamle samarbejdsaftale er gældende for 2022. Dog står ændringen om postadressen 

til troende. 

8: Nyt fra historiegruppen: 

- Rasmus Nielsen vil tale med Christian på Overdrevsgården samt med journalisterne Ole og 

Preben om optagelse af film. Problemer med NKs drone. Claus spørger Robert Fischer og 

Lars spørger sin tidligere kollega PerG om mulig lån og brug af drone. 

- Åbning af historierum eventuelt i forbindelse med arbejdsdag 26.06. 

9: Kommende arrangementer. Opsamling: 

- Fra bestyrelse deltager Claus, Marianne, Henning?, Kim og Lars i Hornfiskedagen lørdag 

07.05. som arrangeres af Fishing Sealand. Marianne har indkøbt småkager og vi sår for 

kaffen. 

- Fra bestyrelsen deltager Tove, Marianne, Claus, Kim, Henning og Lars i Forårsfest søndag 

22.05. fra 11.30- 14.00. Vi møder ind en halv times tid inden start for forberedelse. Lars 

står for pandekagebagning, Tove står for indkøb af sukker og syltetøj. 

- Marianne har søgt Lokalrådet om kr. 330,- pr. deltager til Tangtur lørdag 28.05. Claus, 

Lotte, Volle, Ingrid, Henning, Solvejg, Tove og Marianne deltager. Claus spørger desuden 

Robert g Gunhild samt Carsten og Lis. 

- Marianne har haft kontakt med naturvejleder Christian Mørk, der gerne vil stå for et 

foredrag i lejren søndag 25.09. kl. 13.00. Temaet bliver: Hvad finder vi i området af 

spiseligt? Og hvordan tilbereder vi det? 

10: Arbejdsopgaver ved kommende arbejdsdag onsdag 11.05: 

- Borde og bord-bænkesæt slibes og males. Henning og Volle medbringer slibemaskiner. 

11: Evt: Solvejg efterlyser en telefonliste over bestyrelsesmedlemmer: 

- Claus Ditlev Larsen: 30227623 

- Helle Jessen: 29420224 

- Henning Pedersen: 40468719 

- Kim Christoffersen: 28201668 

- Lars Leth Buhl: 22532082 

- Marianne Andersen: 31434018 

- Solvejg Mathiassen: 31900028 

- Tove Alstrup: 22487718 


