
Referat fra bestyrelsesmøde kl. 16.00 i Enø Lejren mandag den 5. oktober 2020

Til stede: Marianne, Elly, Kim, Henning, Claus.

1: Valg af ordstyrer og referent. 

Marianne blev ordstyrer og Claus blev referent.

2: Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt.

3: Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt.

4: Nyt fra formanden. 

Denne gang intet nyt.

5: Status økonomi. 

Vi har godt 10.000 kr. i kassen.

6: Status for vores projekter i 21. – Muldtoilet, shelter, badebro, formidling både om fauna, flora, 
sten og historisk formidling. 

Der skal søges om 5.000 yderligere til shelter. Toiletgruppen kigger nærmere på udformning af 
muldtoilet. Badebroen sættes lidt i bero. Elly har kontakt til en ”stenmand”. Omkring historisk 
formidling inviterer vi Preben Madsen med til næste bestyrelsesmøde. Marianne har produceret 
tekster til plancher, der skal sidde relevante steder og laves i holdbart materialer. Claus snakker med
Martin i Østergade.

7: Ønskeseddel til indkøb. (Værktøj, m.m.) 

Ekstra batteri til redskaber. (Henning køber.) Et par ekstra røgalarmer. (Kim køber.) Kim og 
Henning sørger for plæneklipper. Skal transporteres til Lodsvej. Vi skal have et par ekstra koste, 
stor grensaks og små sakse. 

8: Evt. afslutningsfest sidste lørdag i uge 42. (Vi har lidt pølser til overs!) 

Vi enedes om grillpølser og lidt at drikke den 25. oktober, som er vores sidste arbejdsdag i dette år. 

9: Hjemmesiden – skal vi ændre noget/tilføje noget – og skal vi forhøre os om medlemmerne stadig 
er interesserede i at modtage mails fra venneforeningen. 

Der mangler lidt på vores hjemmeside. Claus kontakter Bo. 

10: Fra uge 42 og frem til marts. Hvad skal lukkes ned? Hvad skal være åbent? – Og fordeling af 
vagtskema samt snak om arbejdsdage. 

Vi enedes om at shelteret, toiletter og madpakkehus skal være åbent. – I tilfælde af mere permanent 
frost lukker frostholdet (Kim og Henning) for vandet, og shelter og toiletter lukkes.

Vagtskema til nytår: 43: Kim. 44: Henning. 45: Elly. 46: Lars. 47: Claus. 48: Volle. 49: Kim. 50: 
Marianne. 51: Henning. 52: Volle. 53: Claus.  



11: Fastsættelse af generalforsamling og opsamling af, hvem der er på valg. – Og vil fortsætte!

 Claus, Kim og Lars blev valgt sidste år, resten er på valg. Vi planlægger generalforsamling til den 
22. eller 24. februar. – Elly, Marianne og Henning vil gerne fortsætte.

12: Eventuelt.

 Opsætning af skinner til plakater. Snak med Jette om frivilligt arbejde, da vi savner flere deltagere i
arbejdet i Lejren.

Referent Claus.


