
Referat bestyrelsesmøde 06.05.19

Tilstedeværende: Claus, Henning, Marianne, Elly, Kim, Lars.

1. Marianne valgt som ordstyrer. Lars som referent.

2. Dagsorden godkendt.

3. Referat fra sidst godkendt – dog var et enkelt punkt overhalet indenom undervejs.

4. Meddelelser fra formanden: Volle og Claus mødtes med Karina fra Naturgruppen om fuglekikkert. 
Christian ventes at grave ud til fundamentet. Thorkild Kure har doneret malerier til EnøLejren. Claus
giver besked om at vi takker nej. Forespørgsel om reservation af lejren. Et afslag – men med besked
om at lejren er åben for alle. Forespørgsel om yoga-arrangement – Claus svarer. Rasmus har 
skrevet om en annonce i  Søndagsavisen om penge til frivilligt arbejde. Hvad siger vi? Penge til 
hjælp til formidling, frivillige og arrangementer er velkomne. Elly skriver ansøgning. Claus, Volle og 
Elly har kigget driftsaftalen igennem.

5. Rekonstruktion af lister over deltagere og udførte opgaver på arbejdsdage. Elly har doneret en bog 
til at skrive ind i.

6. Fishing Zealand arrangementet er annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside. Fishing Zealand
kommer med alt grej – undtagen 40 waders, som Claus henter. Kim og Claus deltager – samt 
muligvis Marianne og Henning.

7. Claus, Henning, Elly, Marianne og Lars deltager i sæsonåbning 26.05.19. Pandekager over bål – hvor
Lars sørger for bageplade og dej. Marianne sørger for sukker, syltetøj og olie. Vi bruger det service, 
vi har i lejren. Claus søger eventuelle sponsorer til kaffe og saftevand (Kvickly og Spar). Claus 
inviterer TU samt borgmester Carsten Rasmussen.

8. Stort flertal for at fremtidige bestyrelsesmøder bliver åbne for interesserede.

9. Besøg af TU mandag 27.05.19. Ankomst 14.45 – og udvalgsmedlemmer har selv kaffe med. 
Desuden kommer fra direktionen: Direktør, underdirektør og jurist. Claus, Elly, Helle, Volle? samt 
Henning ventes at deltage.

10. Arbejdsopgaver til kommende arbejdsdag: Fuglekasser sættes op, formidlingsrum gøres klar til 
maling, brænde hugges og stables, køkkenet males, træer vandes, balofix  køkkenet pakkes om, 
slibning og sprtling af udendørs toilet, værkstedsrum tjekkes op med reoler i. Claus, Elly, Kim, 
Marianne deltager.

11. Eventuelt: Ingrid Volles kone) spørger om gardiner i den pæne stue – vil vi have dem? Vi takker 
pænt nej. Kim tjekker røgalarmer og køber batterier. Visitkort – hvor langt er vi nået? Claus rykker i 
Helle. Status på græsslåmaskinen – Claus kontakter Arne med henblik på garanti. Færdigt kit 
indkøbes til toilet samt rengøringsmidler. Desuden: Hvad indebærer et ugentligt tilsyn af lejren? 
Tjek af alle rum samt udbedring af manglende småting (toiletpapir oa). Nyt vagtskema aftales ved 
næste bestyrelsesmøde.

Lars


