
Referat af bestyrelsesmøde 02.11.21 i EnøLejren Venneforening.

Til stede: Claus, Marianne, Henning, Volle, Elly, Kim og Lars.

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: Claus har talt med Niels, som leverer to 

rummeter bøgebrænde – den ene rummeter er et sponsorat. 
Claus har desuden talt med grafiker Martin i Østergade. Han 
leverer de ønskede skilte efter Mariannes forlæg. Skal forbores
med bor 4,0. Møde om video: Preben og Ole er i gang med at 
redigere – og har pt redigeret filmen ned til 10 min. Skal den 
længere ned? Eventuelt med en begyndelse og en slutning, 
som pt ikke er med på fllmen? Rasmus går i gang med at 
redigere tekst. Lars læser teksten ind, når den er færdig og 
godkendt. Rasmus har talt med Bo Holse som har 
rettighederne til filmen (den originale).

5. Status økonomi: Vi har pt 10.589, - på konto’en. Derfra skal 
trækkes 1.140, - i aktuel regning.

6. Kommende arbejdsopgaver: Mangler endnu at få ordnet de 
sidste tagrender. Desuden undersøger Henning muligheden for
at kalke med en mere ”fast” form for kalk (set ved museet i 
Karrebæksminde). Eventuel beskæring i lund (Claus inviterer 
Stahlsmidt). Derfor ekstra arbejdsdag 11.11 kl. 10.00.

7. Eventuelle nedlukninger i lejren: Kim og Henning er 
”frostnisser”, og sørger for akut nedlukning i tilfælde af udsigt 
til frost. Derfor holdes det udendørs toilet foreløbig åbent. 
Shelterne lukkes derimod her og nu indtil påske 2021.

8. Årshjul: Claus havde fremsendt en kladde til årshjul 2021 – 
med bestyrelsesmøder, generalforsamling og aktivitetsdage. 
Claus aftaler nu en hornfiskedag med Fishing Zealand. 
Derefter fastsætter vi dato for forårsfest / sæsonåbning. 
Sommerfest fastsættes til søndag 22.08.21 og vores 



vinterfrokost for de aktive til søndag 10.01.21. Alt med 
forbehold for den aktuelle coronasituation.

9. Evt: Lokumsgruppen skal holde møde. Der er søgt penge til 
den udendørs shelter – indtil videre uden svar. Elly søger om 
de sidste 5.000, - . Badebroen er indtil videre sat i bero. 
Forslag om kulturel aktivitet i forbindelse med 
arbejdsdage/aktivtetsdage. Behandles under ”Visioner” som 
punkt på næste møde. Desuden som punkt til næste møde: 
Fastsættelse af vagter frem til påske 2021. Og Jette eth Buhl 
inviteres til at fortælle om behandling af frivilige.

Vagter resten af året: Uge 46: Lars, uge 47: Claus, uge 48: 
Volle, uge 49: Kim, uge 50: Marianne, uge 51: Henning, uge 
52: Volle, uge 53: Claus.


