
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag den 06.09.21.

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Kim Christoffersen, Volle Østergaard, Tove 
Astrup, Lars Buhl samt Bo Raymond.

1 – Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer / Lars som referent,

2 – Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt efter ændringer.

3 – Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.

4 – Besøg af Bo om hjemmesiden: Bo fortalte, at begge domænenavne enoelejren.dk og 
enølejren.dk nu er ledige, og at Venneforeningen bør sikre sig begge navne. Desuden foreslog Bo, 
at Venneforeningen overtager domænenavnene. Det registreres som RFB, hvor Venneforeningen 
bliver R (registrant) og B (betaler) mens Bo bliver F (fuldmægtig) – og dermed fortsat har adgang til
at foretage ændringer på hjemmesiden. Bo foreslog endvidere at Venneforeningen får eget 
webhotel – foreslår Explorer, der understøtter en hjemmeside med 100 GB og daglig backup til kr 
19, - pr måned og kr 89, - til årlig fornyelse. Bo sørger for registrering. Bo vil desuden meget gerne 
have en ”lærling”. Vi efterlyser via nyhedsbrev. Derudover redegjorde Bo for, hvordan de e3nelte 
sider af hjemmesiden opdateres.

5 – Nyt fra formanden: Vi har fået leveret 2-3 rummeter brænde. Det lægges på plads i 
brændeskjulet og i skuret ved kommende arbejdsdag. Desuden har Claus og Marianne undersøgt 
priserne for en touchskærm til historierummet. Det ventes at løbe op i kr 25.000 installeret. Claus 
og Marianne søger Nordeafonden om beløbet.

6 – Status økonomi: Vi har kr 9328,59 på kontoen til drift.

7 – Evaluering af sommerfest: Svært at få armene ned efter at alt klappede perfekt. Dog er det 
tankevækkende, at vi trods et flot antal besøgende kun så enkelte medlemmer af 
Venneforeningen. Kan vi gøre noget for at knytte de interesserede tættere til os? Vi tænker a 
sætte opslag op hos Sparkøbmanden og på campingpladsen med opfordring til at møde op på en 
arbejdsdag og mærke om det er noget, man har lyst til. Dette sættes dog i bero indtil foråret. 
Desuden kontakter Claus en journalist med henblik på at besøge lejren på en arbejdsdag.

8 – Kommende arbejdsopgaver: Marianne maler i historierummet. Brænde lægges på plads. Kim 
kalker gavl ved historierummet samt værkstedet. Volle medbringer ”kratlusker”, og Volle og Lars 
forsætter med at slå krattet (det lange græs) rundt om teltpladserne.

9 – Drøftelse om alternativ placering af shelter (samt eventuelt multlokum): Vi ændrer 
ansøgningen om en shelter til en placering i den lille skov til venstre for indkørslen med åbningen 
vendt i sydøstlig retning mod Enø Overdrev. Marianne og Claus foretager ændringerne i 



ansøgningen. Desuden kontakter Claus Christina fra Næstved Kommune (NK) med henblik på at 
klarlægge, om vandforsyningen til udbygningerne kan lukkes separat i forhold til hovedhuset. I så 
tilfælde kan vi nemlig holde det indendørs toilet åbent året rundt. Og i givet fald kan vi overveje 
om opførelsen af et multlokum skal sættes i bero.

10 – Drøftelse af muligheden for at finde en ny formand samt supplerende bestyrelsesmedlemmer
ved den kommende generalforsamling: Kunne man forestille sig, at vi arbejder med kollektiv 
ledelse og at Claus overtales til at fortsætte som formand af navn, mens en større del af 
formandens opgaver fordeles på os andre? Alle lægger hovederne i blød indtil næste 
bestyrelsesmøde, hvor vi så foretager en oplistning af alle de opgaver, som bestyrelsen samlet har 
– med henblik på at fordele opgaverne på flere hænder.

11 – Drøftelse af mulighederne for fremover at kunne skride ind, hvis der uautoriseret afholdes 
fester i lejren: Vi lægger op til at stramme reglerne for bilkørsel samt for at medbringe og anvende 
musikanlæg i lejren. Inden da skal vi dog have en drøftelse med NK og med politiet. Begge dele 
fastsættes til efter næste bestyrelsesmøde, hvor vi medbringer udkast til stramningerne. Desuden 
skal vi alle medbringe samarbejdsaftalen til næste gang. Derefter kontakter Claus Torben Kelms fra
NK med henblik på en drøftelse – dels af samarbejdsaftalen dels om eventuelle stramninger, mens
Volle kontakter politiet for at høre om betingelserne for at kunne anmelde uautoriserede fester til 
ordensmagten .

12 – Eventuelt: Gyngestativet bør ifølge Rasmus Nielsen tages ned. Men Hening mener at kunne 
skaffe nye stolper. Og i givet fald renoverer vi gyngestativet med én stolpe ad gangen, således at vi
ikke kommer i karambolage med myndighederne om a have nyopført et gyngestativ uden 
indhentet tilladelse.


