
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 05.07.21.

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Volle 
Østergaard, Kim Christffersen, Tove Alstrup, Lars Buhl.

Mødet startede med at byde Tove velkommen som nyt medlem af bestyrelsen.

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

2. Godkendelse af dagsorden:  Dagsorden godkendt efter tilføjelse af nyt 
punkt 5.

3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Cirka 1300 personer har besøgt lejren i løbet af juni 

måned. En ældre mand fra Helsingør har besøgt lejren, og fortalte at han 
har været i kolonien som barn. Claus fik navn og telefonnummer. 
Endvidere har Henning talt med en mand, der fortalte at han tidligere har
været leder i kolonien. Også hans navn og telefonnummer er sikret – og 
gives videre på mødet i historieformidlingsgruppen tirsdag 06.07.21.

5. Konstituering: Claus genvalgtes som formand, Lars som næstformand og 
sekretær og Kim som kasserer. Claus slog endvidere fast, at han stopper 
som formand ved næste års generalforsamling. Derfor drøfter vi på det 
næste bestyrelsesmøde muligheden for at finde en ny formand samt 
supplerende bestyrelsesmedlemmer.

6. Status økonomi: Fonds- og særmidler er ikke rørt – og andrager fortsat kr 
28.961,15. Til drift er der kr 17.974,84 – derfra skal trækkes en regning 
for ståltegl, mørtel og mursten.

7. Forespørgsel fra kommerciel side om medlemskab: Vores svar er at vi 
ikke optager firmaer eller andre kommercielle aktører som medlemmer – 
og at de må melde sig ind som enkeltpersoner, hvis de ønsker 
medlemskab.

8. Igangværende aktiviteter – herunder kommende arbejdsdag: Så græs, 
male sorte kanter på bygningerne, ordne historierum, rengøring oa. Claus
sender reminder efter medlemslisten. Desuden svarer vi en gruppe yngre
mænd, der har tilbud sig som arbejdskraft i forbindelse med lejrtur, at 
der skal males bord/bænke sæt oa. Og at Tove har tilbud sig som 
arbejdsleder, der låser op og i.



9. Status på planlagte møder med historiegruppen samt med Bo: Tirsdag 
06.07.21 mødes historiegruppen. Claus tager kontakt til Bo for at aftale 
en møde – eventuelt i forbindelse med bestyrelsesmødet i august.

10. Sommerfest: Søndag den 22.08.21 kl 11.00-14.00. Marianne 
kontakter musikerne – og indkøber en gave. Kim er grillemester – og 
sørger for alt til pølser. Lars står for sydstatsmad over bål. Der skal købes
papbægre,øl og vand. Tove bager kage – og måske også Pia og Ingrid.

11. Evt: Vi mangler en huggeblok. Der har været forespurgt om 
mobilepay så gæster i lejren kan donere et beløb til støtte for foreningen.
Kim forespørger i banken om oprettelse af et eventuelt mp-nummer. Hvis
det viser sig at være for dyrt eller for bøvlet, så bruger Kim sit 
privatnummer.


