
Referat af bestyrelsesmøde i Enø Lejren d. 4. november 2019.

Tilstede: Claus, Volle, Henning, Marianne, Kim og Elly.

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

2: Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

3: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.

4: Nyt fra formanden.
Vi har fået doneret noget udmærket brugt el-værktøj fra HRJ-Service,
så de skal på sponsortavlen, hvis de altså ønsker det.
Claus havde mødt Niels Rørbæk fra overdrevslauget, der ønskede at sætte nogle
opslag op i lejren om adgang til overdrevet langs stranden. Det sagde Claus nej til,
da der kører en sag om dette i kommunen, og vi holder os udenfor.

5: Formidling.
Claus havde sendt en henvendelse ud til 8 personer på vores medlemsliste, som kunne
være interesserede i formidlingen, men kun fået svar fra 1, Steen fra Strandjægerne.
De havde en planche på 1x1 meter, som vi evt. kunne bruge.
Formidlingsgruppen er endnu ikke rigtig etableret, men Elly og Volle er kandidater.
Indretningen af formidlingsrummet er heller ikke helt afklaret, men der er forskellige ideer
i spil.
Folkene omkring formidling af strandsten er klar til at gå i gang til foråret.
Volle tager kontakt til Dansk Ornitologisk Forening, og hører om de kan hjælpe os med noget.
Claus tager kontakt til strandjægerne igen.

6: Økonomi + budget for 2020.
Vi har 3.669,55 kr. tilbage på kontoen.
Vi tænker over, hvad vi skal bruge penge til i budgettet for 2020, og tager det op på
mødet d. 12. november.

7: Vinterlukning. Lukning af vand.
Vi finder det smartest, at vi selv lukker og åbner for vandet, hvis vi må.
Claus afklarer med Vej & Park.



8: Sponsorer.
Claus kontakter Fittness-center der muligvis vil sponsere med 1000,- kr.
Er sponsorer ført ajour. Kim kontakter Bo.

9: Skiltning ved Draget.
Claus kontakter Næstved Kommune ang. informationsskiltning ved Draget (parkeringspladsen).

10: Ugevagter eller 14-dagesvagter i vinterperioden.
Der blev aftalt 14-dages vagter i vinterperioden. Man tjekker lejren mindst 1 gang i løbet af sin
14-dages vagt. Se vagtplan nederst.

11: Indkøb af vanddunke til madpakkehuset og til køkken.
Det kan blive nødvendigt med vanddunke, hvis vandet er lukket i løbet af vinteren.
Elly kikker efter dunke. Henning har muligvis en som kan bruges.

12: Planlægning og invitation til januarfrokosten 25. jan. Kl. 12-16.
Invitation udsendes efter mødet d. 12 november. Vi bliver ca. 25 personer.
Det er fordelt, hvad de forskellige bidrager med.

13: Evt.
Kim kommer ikke til bestyrelsesmødet i januar.
Skal havtornen beskæres. Der er lidt delte meninger. Vi får nok brug for lidt faglig hjælp.
Claus taler med gartner Poul Stallschmidt.

Vinter-vagtplan:
Uge 45-46 Claus
Uge 47-48 Volle
Uge 49-50 Kim
Uge 51-52 Marianne
2020
Uge 1-2 Henning
Uge 3-4 Elly
Uge 5-6 Lars
Uge 7-8 Claus
Uge 9-10 Volle
Uge 11-12 Kim
Uge 13-14 Marianne


