
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 02.08.21.

Tilstedeværende: Claus Ditlev Larsen (form.), Marianne Andersen, Henning 
Pedersen, Kim Christoffersen (kass.), Tove Alstrup og Lars Buhl (næstform.).

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

2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt efter ændringer.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Claus har arbejdet med et brev til borgmester Carsten

Rasmussen. Kim havde forslag til yderligere detaljer i brevet, som Claus 
vil flette ind i det endelige brev inden afsendelse.

5. Status økonomi: Aktuelt 16.849,94 på kontoen. Derudover en enkelt 
ubetalt regning. Kim har undersøgt muligheden for oprettelse af mobile 
pay, så interesserede kan donere beløb til foreningen. Det tyder på at det
koster 50,- kr om måneden – altså 600,- kr om året. Uden garanti for at vi
får doneret et tilsvarende eller højere beløb. Derfor bortfalder ideen. I 
stedet udfærdiger Kim en seddel til ophængning i madpakkehuset med 
vores kontonummer således at interesserede kan donere beløb på den 
måde.

6. Sommerfest: Varighed fra 11-14. Nyhedsbrev er afsendt med angivelse 
af tidspunkt. Kim står for pølser med alt tilhørende. Lars står for 
sydstatsmad over bål – og sørger for bålsæt samt eventuelt solsejl. Vin 
har vi: Henning henter øl og sørger for bortkørsel af tom emballage. Tove
spørger om mulighed for lån eller køb af brugt pavillion – og ringer 
derefter til Kim, som så eventuelt køber en ny pavillion. Er der mulighed 
for at købe lokalt – med henblik på en sponsoraftale. Volle er på dagen 
ansvarlig for at hygge om gæsterne, og er især opmærksom på gæster, 
der hænger lidt i periferien og ikke kommer rigtig indenfor. Marianne 
sørger for vin til musikerne. Claus sender særskilte invitationer. Claus 
forfatter en tale, som holdes på dagen, og med særligt tryk på det med 
de frivillige.

7. Aktuelle arbejdsopgaver: Til den 11.08. Vi mangler brænde. Claus aftaler 
med Niels Brændemand. Vi maler sort kant. Kim har foreløbig meldt sig. 
Henning har snor med. Vi kalker gult. Lars og Claus har foreløbig meldt 
sig. Henning pudser i historierum. Desuden det sædvanlige: græs, 
ukrudt, oprydning, rengøring

8. Snak med Bo: Claus taler med Bo – og inviterer til at deltage i næste 
bestyrelsesmøde mandag 06.09.21 kl 15.30.



9. Nyt fra historiegruppen: Næste møde i forbindelse med arbejdsdagen 
11.08.21. Lars deltager i mødet.

10. Vagtplan: Uge35-Lars, uge36-Tove, uge37-Claus, uge38-Marianne, 
uge39-Henning, uge40-Volle, uge41-Kim, uge42-Lars, uge43-Tove, 
uge44-Henning.

11. Drøftelser om muligheden for at finde en ny formand ved næste 
generalforsamling samt finde supplerende bestyrelsesmedlemmer: Claus 
har sat ord på, hvorfor han ikke ønsker at fortsætte som formand. Der er 
ingen hard feelings, og Claus vil formentlig gerne fortsætte i bestyrelsen. 
Ingen i den nuværende bestyrelse har på nuværende tidspunkt 
umiddelbar lyst til at overtage formandsposten. Derfor fortsætter 
drøftelserne på næste bestyrelsesmøde, og indtil da går vi alle i 
tænkeboks, for at finde egnede kandidater.

12. Evt: Kim har fået en række mails fra folk som gerne vil bruge lejren. 
Alle tager det pænt, når de få besked om, at de ikke kan booke eller 
reservere lejren, og går i stedet i dialog om, hvor mange de er, og 
hvordan de så kan bruge lejren. Lars har været i en lignende dialog. 
Fælles har været en meget positiv tone


