
Bestyrelsesmøde 2.sept.2019 i Enølejren.

Til stede var, Claus, Marianne, Henning, Kim og Elly

1 -Dirigent: Marianne Referent: Elly

2 - Godkendelse af dagsorden: godkendt, bemærkninger flyttet til eventuelt.

3 - Sidste referat godkendt.

4 - Nyt fra formanden:

 Vedrørende kikkerten, Claus har kontaktet Katarina Sofie Boyse. Projektet forsinket

 pga travlhed. Men smeden er bestilt, til at lave trin på kikkerten, og den vil blive

 opsat ”i nærmeste fremtid”.

 Park & Vej vil holde morgenmøde i  lejren 11 og 12.sept kl.06-09. Bål, pandekager

 og diverse. Har fået lov til at køre ud.

 (vi har aftalt at kørsel skal diskuteres på kommende bestyrelsesmøde)

 Foreningen har fået brev fra bygningstilsyn, Christiana Olsen, med bl.a. hvad vi

 manglede at udbedre.

 Helle Jessen har kommenteret, og irettesat afsenderen.

 Vi har modtaget brev fra Torben Kelm Danielsen, som beklager og forklarer.

 Han roser foreningens arbejde, og nævner også, at han vil se på et skilt, som

 skal stå ved Draget. Desuden er han blevet enig med Claus, at fremtidige/årlige

 bygningsinspektioner, skal foregå sammen med bestyrelsen, med aftaler om,

 hvem skal lave hvad (kommunen/foreningen).

5 - Evaluering af sommerfest:

 Overordnet set: en stor succes.

 Musik ( Ivan og drengene). Dejlig mad lavet af Lars , pølser, grillet af Kim og

 leveret af Henning. Isbil fra Enøbageren. Dejligt vejr og god stemning.

 En lille skuffelse; hvorfor kom der ikke flere medlemmer?? Der var dog nye, som

 meldte sig ind.



 Diskussion om hvad vi kunne gøre for at aktivere vores venneliste. Claus vil sende

 brev til dem, og spørge om, hvad vi kan gøre for at få dem ud til arbejdsdagene og

 arrangementerne,

6 - Økonomi

 Vi har penge på kontoen. Sommerfesten kostede næsten intet. Også pga af donationer

 fra medlemmer af bestyrelsen. Kim meddeler, at visse sponsorer ikke ønsker at

 komme på vores tavle.

 Forventede udgifter resten af året: olie og benzin til græsklipperen. Kogeplade til

 køkkenet (Elly kigger på genbrug). Marianne vil købe små pander til pandekager/bål.

7 - Visioner:

 Generel drøftelse om aktivering af medlemmerne.

 Ønske om udendørs shelter.

 Havtorn, der mangler hunplanter.

 Teltplads, ikke foran bygningerne, skilte med anvisning, og større område med slået græs.

 Kim spørger SparNord om de sponsorerer foreninger med 1000kr.

 Punktet tages op på næste generalforsamling, hvor alle er mødt op. Man må meget gerne

 FORBEREDE sine tanker.

8 - Møde i formidlingsgruppen tirsdag 7.aug.

 Tilstede var Rasmus, Bo og Marianne. Rasmus havde lavet aftale med to amatør-

 geologer. De havde flere ideer, og vil forelægge dem skriftligt til Marianne.

9 - Er gennemgået i formandens nyheder.

10 - Eventuelt.

 Der opsættes handikap parkeringsskilt ved vores bom, for at indikere at alle andre ikke

 må parkere der.

 Rasmus vil efterlyse tidligere brugere af feriekolonien Beskeden sættes på vores



 hjemmeside, og kan besvares via vores mailadresse.

 Vedr åbent toilet om vinteren. Kan ikke lade sig gøre, vi kan ikke holde vandet frosfrit.

 Derfor er shelter også lukkede. Claus vil forespørge Vej&Park om muldtoilet.

 Forespørgsel fra Ingrid om plantning af skovjordbær. Vi vil gerne vente til næste sæson.

 Har vi en a´jourført frivilligliste? Der afholdes en fest i januar for de frivillige. Datoen

 fastsættes næste bestyrelsesmøde.

 Mødet afsluttet 20.45 i god ro og orden


