
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 04.04.22: 

 

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Volle Østergaard, Solvejg Mathiasen, Lars Leth 

Buhl. 

Afbud fra: Kim Christoffersen, Tove Alstrup, Henning Pedersen. 

 

 

 

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

2: Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt efter tilføjelse af nyt punkt 9. 

3: Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt. 

4: Nyt fra formanden:  

- 20.04. Møde med Christina Olsen fra Næstved Kommune (NK). Vi skal tale om 

gyngestativet, og måske få en tilsynsmand på sagen, hvis ikke Christina kan tage stilling. Vi 

skal tale om nye vinduer (2) – og måske bede om at få gennemført et egentligt 

bygningstjek. Desuden skal vi have vendt problemet med tømning af tank. 

- Vi ansøger Trygfonden om en hjertestarter. Volle fremsender ansøgning. 

- Vi inviterer medlemmerne af ejendoms- og miljøudvalgene. De har fået fire datoer at 

vælge imellem. Det sker fra vores side i høj grad fordi diverse grønne foreninger har 

misbrugt vore tal fra persontæller på lågen til at argumentere for forsat at forhindre 

offentlighedens adgang til Enø Overdrev. Vi taler desuden med udvalgsmedlemmerne om 

en opdatering og forbedring af skiltningen. Claus fremsender invitationer. 

5: Status økonomi: Herunder drøftelse om eventuel tilbagebetaling af tilskud til multtoilet: 

- Status økonomi udgår som følge af kassererens fravær. 

- Vi beslutter at tilbagesende pengene. Dog vil vi først forhøre os, om vi må anvende dem til 

opførelse af shelteren i skovstykket. Claus spørger sig for i Nordeafonden. 

6: Konstituering af bestyrelsen: Claus fortsætter som formand, Kim som kasserer og Lars som 

næstformand. 

7: Arbejdsopgaver ved kommende arbejdsdag 13.04.22: Stuen/køkkenet rengøres, græsset slåes 

evt, låsen på bommen smøres, røgalarmer tjekkes, sti ryddes i krattet ved klinten. 



8: Kommende arrangementer: Hornfiskedag med Fishing Zealand lørdag 07.05 kl 10.00, Forårsfest 

søndag 22.05 kl 11.30-14.00, Tangtur 28.05 – vi sætter deadline for tilmelding til lige efter påske. 

9: Årshjul: Claus har fremsendt et årshjul, som bestyrelsen godkender. Dog en mindre ændring 

idet et eventuelt foredrag i uge 24 flyttes til 25.09 (i forbindelse med arbejdsdag). Marianne 

undersøger nærmere. 

10: Evt: Ny vagtplan udarbejdet:  

Uge 15: Lars, uge 16: Claus, uge 17: Marianne, uge 18: Henning, uge 19: Solvejg, uge 20: Kim, uge 

21: Volle, uge 22: Claus, uge 23: Henning, uge 24: Solvejg, uge 25: Tove, uge 26: Kim, uge 27: Volle. 


