
Best.møde 05.08.19:

1. Marianne valgt som ordstyrer, Lars som referent.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

3. Dagsorden godkendt.

4. Meddelelser fra formanden: Bo fortæller at hjemmesiden enoe.dk nu er aktiveret, men endnu ikke 
virker. Nye medlemmer skal fremover kunne melde sig ind via den nye mailadresse. HRJ har lovet 
at kigge efter eventuelt overtalligt værktøj. Torben fra administrationen har spurgt, om SONY må 
bruge lejren til indspilning af musikvideo. Claus har skrevet til naturgruppen om kikkerten, og svaret
er, at den formentlig kommer indenfor et par måneder. Desuden har Claus (bager) indvilliget i at 
stille isvogn til rådighed ved sommerfesten.

5. Når aktuel regning er betalt er der 8.565, - kroner i kassen. Derudover venter yderligere en regning 
på fire til seks tusind kroner. Malermester Hans Larsen vil sponsere primer til formidlingsrummet. 
Og Vej&Park ventes at betale for cement til stensætningen/soklen. Et forslag fra Rasmus: 
Bestyrelsen inviterer grupper, der så mod betaling får en udførlig rundvisning på stedet. Halvtreds 
kroner per deltager og minimum tusind kroner per gruppe. Pengene doneres herefter til 
venneforeningen.

6. Skal bestyrelsen håndplukke enkelte, der tilbydes plads i en formidlingsgruppe – eller skal det 
bredes ud til så mange som muligt? Fra bestyrelsen/venneforeningen deltager Rasmus, Elly, Lars? 
og Volle?.

7. Marianne, Kim, Henning, Volle, Lars deltager ved sommerfesten. Elly kommer lidt senere. Claus 
sender VIP-invitationer til sponsorer. Claus og Lars udarbejder pressemateriale. Vi giver mad, øl, 
vand og vin. Lars laver cajun-gryde, Marianne køber pølser og brød, Kim passer grill.

8. Generelt er vi godt med med arbejdsopgaver, og behøver ikke at sætte nye skibe i søen her og nu. 
Rasmus har sat skik på værksted, rengøringsrum og formidlingsrum, og sat et brændeskur op. De 
trelokummer males indenfor den næste uge. Døre kan males indvendigt ved næste arbejdsdag. 
Rasmus bygger pontonbro i løbet af vinteren og sætter den op til maj. Desuden foreslår Rasmus at 
man får en gruppe spejdere til at bygge en hule i et træ – med udtrykkelig besked om færdsel på 
eget ansvar. Punktet visioner tages op på næste møde, hvor vi prøver at sætte ord på planer og 
ønsker for næste år.

9. Vi holder shelteren – og dermed det indendørs toilet – åbent vinteren igennem. Eventuelt med 
udskillelse af det yderste shelterrum. Marianne laver et skilt.

10. Fonden, der gav 10.000 kroner til Rasmus’ formidling, bør komme på sponsortavlen. Marianne 
spørger Peders bror om han vil på tavlen. Desuden Elektrogården, Birkevang, Spar.

11. Husk at tjekke alle skraldespande ved tilsyn. Desuden skal vi overveje at få sorteret i metal, plastik, 
glasflasker.


