
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejren mandag 06.07.20:

Til stede: Marianne, Kim, Elly, Volle, Claus, Lars.

1. Valg af ordstyrer/referent: Marianne valgt som ordstyrer, Lars som referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.

4. Nyt fra formanden: Claus har sendt en mængde information til Bo om ændringer
til hjemmesiden. Desuden har Claus talt med en biologilærer på Næstved 
Gymnasium om kontakt til en person, der ved noget om botanik, og som vil 
hjælpe os med formidlingen. Claus og Marianne har holdtmøde med Rasmus om
historieformidlingen. Og i den forbindelse har Marianne fået et USB-stik med 
cirka en times optagelse fra lejren. Marianne, Claus og Volle sætter sig 
sammen. Henning kan tilbyde en stor skærm. Lars leverer speak til filmen, 
mens Rasmus leverer den skrevne tekst. Og Elly spørger i Frem Radio om 
teknik. Ansøgning om udendørs shelter: Marianne og Henning har af Næstved 
Kommune (NK) fået at vide, at de skal søge Kystdirektoratet. Her er beskeden 
imidlertid, at kun ejeren – altså NK – kan søge. I NK mener Christina, at vi skal 
tale med Helle, om hvordan vi gør. Desuden siger reglerne, at shelteren skal 
placeres mindst 10 meter fra kysten – og skal være delvis skjult i noget krat. Er 
der plads til formidlingstavler i Madpakkehuset? Et flertal i bestyrelsen mener 
ikke, at besøgende skal have deres madro afbrudt af gæster, som vil se på 
tavler over fugle eller botanik. Derimod bør vi hænge en opslagstavle op. 
Desuden efterlyses personer, der har et overblik over placeringen af 
sivebrønde, trixtank, og rørføring i lejren. Claus kontakter i den forbindelse 
Gladsaxe Kommune. Endelig har vi endnu intet hørt fra NK om defekte 
kloakdæksler i lejren, og i vi må derfor selv i gang med af sikre / afspærre.

5. Status økonomi: Vi har et indestående på kr. 45.012,68. Heraf er kr. 15.000,- 
øremærkede fondsmidler fra Nordeafonden, kr. 7.000,- øremærket til formidling
og kr. 7.894,85 øremærket til historisk formidling. Tilbage som til rådighed 
stående driftsmidler er: kr. 15.117,83.

6. Tilsyn fra august til oktober: Uge 28: Lars, uge 29: Henning, uge 30: Elly, uge 
31: Marianne, uge 32: Elly, uge 33: Lars, uge 34: Volle, uge 35: Claus, uge 36: 
Kim, uge 37: Henning, uge 38: Claus, uge 39: Volle, uge 40: Marianne, uge 41: 
Marianne, uge 42: Volle, uge 43: Kim, uge 44: Henning.

7. Indkøb til vedligehold og forplejning: Kaffe, sukker, håndsprit, kalk – oxydgult 
kulekalk. Bygningerne skal kalkes  september. Olie til vinduer i Madpakkehuset. 
Desuden skal tom emballage afleveres og nyt øl og vand indkøbes. Claus og 
Marianne udfærdiger en liste, og Elly indkøber to liter håndsprit. Desuden 
mangler vi en ordentlig økse. Henning medbringer én.



8. Arbejdsopgaver ved næste arbejdsdag: Vi skyder næste arbejdsdag en uge frem
– fra 08.07. til 15.07. Opgaver vil være: Nedslibning af bord/bænke. Henning 
medbring træbeskyttelse samt en slibemaskine. Elly indkøber pensler og 
kalkkoste samt terpentin. Græsset slåes, tagrender ordnes, stige samles, Den 
Fine Stue ordnes. Marianne medbringer ”stuepigekost”. Og Henning medbringer
olie til vinder i Madpakkehuset.

9. Evt: Skal vi have en sommerfest? Svaret er et enstemmigt ja. Det bliver lørdag 
29.08. Elly kontakter Kim om musikken fra sidste år. Kim rister pølser, Lars laver
down´n´dirty cajun rice over bål. Desuden serverer vi kaffe og kage. Marianne 
bager.


