
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 04.07.22: 

 

Til stede: Marianne Andersen, Henning Pedersen, Kim Christoffersen, Tove Alstrup, Lars Buhl. 

Afbud fra: Claus Ditlev Larsen, Solvejg Mathiassen, Volle Østergaard. 

 

 

 

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: 

- Den 8. august kl. 11.30 besøg af naturturisme-udvalget. I alt ca. 10 personer, 

der gerne vil have kaffe. Det er først efter næste bestyrelsesmøde men mon 

ikke vi skulle vælge 3-4 stykker til at være med. Ellers bliver vi godt nok 

mange. Vi beslutter på mødet 01.08. hvem fra bestyrelsen, som deltager. 

- Den 9. august bliver fjernsynet hængt op, (Det ville være fint, at vi præcist 

markerer, hvor det skal hænge) og de vil godt senere uploade videoklippene. 

Vi har på mødet 01.08. et punkt på dagsordenen, hvor vi måler op til skærmen 

på selve mødet. 

- Jeg snakkede med Christian og Margrethe og senere med Søren Skovbæk 

Jensen, der sagde nej til dronefotografering over Overdrevet. Jeg mener selv, 

at de ikke kan forbyde os at tage dronebilleder uden huse og personer, men i 

øjeblikket har jeg ikke svaret. Vi søger at få formuleret præcist hvordan juraen 

er i en sådan sag. 

5: Status økonomi: Vi har pt kr 18.187,72 på driften, men der er flere udlæg, som mangler at blive 

betalt. 

6: Nyt fra historiegruppen: Der har været holdt møde med Rasmus Nielsen. På mødet 01.08. 

beslutter vi hvor skærmen præcis skal monteres. Vi afventer sommerferiens afslutning med 

henblik på, at elever fra Talentskolen kan stå for klipning og redigering af film. 



7: Kommende arbejdsopgaver: 

- Kalkning af bygninger – onsdag 14.09. med forbehold for vejrlig. Vi holder igen med indkøb 

af kalk, indtil vi ser, hvor langt vores nuværende beholdning rækker. 

- Stensætning/sokkel – onsdag 13.07. Henning sørger for materialer. 

- Gyngestativ – Henning taler med smeden om beslag. 

- Desuden ordnes køleskab i madpakkehus. Vinduer indvendigt behandles med olie. 

Bommen slibes og smøres. 

8: Brandmateriel:  

- Vandpumperne i hovedhus og indendørs shelter er afprøvede og fundet i orden. Der 

mangler en pulver/skumslukker i shelter. Desuden mangler der et brandtæppe begge 

steder. Tove tager kontakt til brandmyndigheder for a få præciseret reglerne – samt hvem 

som har ansvaret. 

- Kim indkøber røgalarmer. 

9: Evt:  

- Forespørgsel om mulighed for at afholde et mindre fødselsdagsarrangement i lejren (ikke 

fest – ca. 20 personer). Bestyrelsen er indforstået. Desuden spørges, om der kan afholdes 

et foredrag (de vil eventuelt gerne betale). Kim spørger Rasmus – og derfra må de s selv 

sørge for kontakten. 

- Vagtplan for kommende uger: Uge 28 – Henning; uge 29 – Marianne; uge 30 – Claus; uge 

31 – Kim; uge 32 – Solvejg; uge 33 – Lars; uge 34 – Tove; uge 35 – Volle; uge 36 – Lars; uge 

37 – Tove. 

 

 


