
Referat af bestyrelsesmøde i Enø Lejren d. 04.03. 2019

Til stede: Marianne Andersen, Helle Jessen, Henning Pedersen, Kim Christoffersen, Lars Buhl, 
Elly Bejder, Volle Østergaard, Claus Larsen.

1: Ordstyrer og referent.
Marianne blev valgt som ordstyrer.
Kim blev valgt som referent.

2: Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde, samt en kort evaluering af 
generalforsamlingen.
Referatet fra sidste møde blev godkendt.
Der var over hele linjen en meget positiv oplevelse af generalforsamlingen.

3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne og kompetancer. Herefter konstituering med valg 
af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Vi har fået 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Elly Bejder og Volle Østergaard, så det var nødvendigt 
med en præsentationsrunde.
Herefter blev den nye bestyrelse konstitueret således:
Formand: Claus Ditlev Larsen
Næstformand: Volle Østergaard
Sekretær: Lars Buhl
Kasserer: Kim Christoffersen
Bestyrelsesmedlemmer:
Marianne Ihlermann Andersen
Elly Bejder
Henning Pedersen
Kommunens medlem:
Helle Jessen

4: Årshjulet. Herunder snak om den første arbejdsdag den 31. marts. – Forslag: At bestyrelsen 
gennemgår bygningen og sætter navn på arbejdsopgaver til den 10. april. – Hvad skal 
forberedes! Desuden vagtskema med navn på hver uge!
Omkring årshjulet: Hornfiskedag afholdes lørdag d. 11 maj. Der er et problem omkring 
fremskaffelse/lån af Waders. Claus ser på det. Torsdag d. 16.juni kommer Ellebækskolen 4E på 
besøg.
Som foreslået mødes bestyrelsen søndag d. 31. marts, kl. 10.00, og gennemgår bygningen og 
planlægger arbejdsgrupper til første ordinære arbejdsdag onsdag d. 10 april.
Desuden blev vagtturnus fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne for marts, april, maj og juni.



5: Økonomi. – Herunder en udbygning af budgettet med henblik på ansøgning til kommunen. 
(Bilag: Budgettet + arbejdspapir fra Rasmus med diverse priser.)
Budgettet for 2019 skal præciseres yderligere med henblik på ansøgning til kommunen om tilskud.
Arbejdspapir fra Rasmus med diverse anslåede priser kan bruges i forbindelse med dette.
Claus og Kim tager sig af det.
Rasmus kan skaffe et gratis køkken, som kan opsættes i mellembygningen. Det vil selvfølgelig 
koste noget, at få det sat op. Køkkenet modtages og oplagres til vi kender vores økonomi.

6: Bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver. – Bilag: Rasmus’s arbejdspapir.
Fordeles d. 31.03.

7: Ensretning og forbedring af skiltning. Hvem påtager sig opgaven?
Skiltningen skal ensrettes og forbedres. Marianne, Elly og Henning påtager sig opgaven.

8: Åbne bestyrelsesmøder og referater på hjemmesiden? Enølejren.dk 
Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder bliver fremover offentliggjort på
hjemmesiden: Enølejren.dk

9:  Kursus om frivilligt arbejde den 14. maj i Sydpolens Cafe. 18.30 – 21.00
Orientering om at ovenstående kursus afholdes. Volle og Lars kunne være interesserede i at 
deltage.

10: Tilbud om medlemsskab af museet. Det koster 1000 kroner for foreninger.
Tilbud om medlemskab af Karrebæksminde Fiskeri- og Bymuseum.
Vi takker nej grundet vores økonomi.

11: Rasmus’s brev om formidling.
Vi tager det op d. 31.03. omkring priortering og fordeling af arbejdsopgaver.

11a: Postkort.
Postkort/visitkort med oplysninger om lejren er omsider ved at være klar.
Bliver lavet i alm. postkortstørrelse med tryk på begge sider. Bliver fremstillet af en sponsor.

12: Evt:
Marianne har følgende forslag til næste bestyrelsesmøde:
Samarbejdsaftale og vedtægter.
Tlf. numre og mailadresser opdateres.
Sponsortavle.
Borde og bænke.


