
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 07.02.22: 

 

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Petersen, Volle Østergaard, Tove 

Alstrup, Kim Christoffersen, Lars Buhl. 

 

 

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: Christina Olsen fra Næstved Kommune (NK) har bedt om vores cvr-

nummer – og har fået det. Desuden er meldingen fra NK, at årets tilskud skulle være på vej. 

Der er intet nyt på slamsuger-fronten. Og så har Claus sendt en ansøgning til Friluftsrådet 

på kr 33.000,- til en shelter. De oplyser at have modtaget ansøgningen og at der er 3 

måneders svartid. 

5. Status økonomi: Der står kr 1.798,21 til driften – desuden er budgettet rettet til med 

overførte midler fra sidste år. 

6. Generalforsamling (herunder en snak om formandens beretning): Susan Jørgensen har sagt 

ja til at fungere som dirigent. Ændring af foreningens adresse skal ske i forbindelse med 

generalforsamlingen. Formandens beretning skal indeholde: De grønne organisationers 

brug af vore tal – samt en kommentar hertil. Desuden en beskrivelse af hvilken type folk 

der besøger lejren (f.eks. at vi aldrig har haft problemer med hærværk eller lignende). 

Endvidere skal spørgsmålet stilles om hvorvidt vi kan regne med at vore tårnhøje besøgstal 

de seneste år har haft med corona-pandemien at gøre. 

7. Arbejdsopgaver inden sæsonåbning: Claus beder Christina om at deltage i et bygningssyn i 

lejren inden sæsonåbning. Desuden skal væltede træer ryddes væk, og tagrender renses. 

8. Drøftelse om den seneste udvikling i overdrevssagen (to organisationer bruger vore tal for 

besøgende i lejren som argument for fortsat at hindre offentlighedens adgang til 

Overdrevet – gør vi noget i den forbindelse?): Vi inviterer Rune Christensen for at kunne 

forelægge vores syn på sagen – alene i forhold til Enø Kystvej 300. Vi vil gerne vise stedet 

frem, for at vise, hvor meget der er blevet gjort på stedet. 

9. Evt: Vores galleri på hjemmesiden er forældet – vi skal have nye billeder på. Desuden er 

arrangementslisten ikke opdateret. Claus giver Bo besked. Henning har kigget på tilbud om 

meget billige shelters. Men bestyrelsen fastholder, at det skal være standardmodellen. 

Historiegruppen med Claus, Henning, Marianne og Rasmus mødes i uge 13. Og så spørges 

Jette om et oplæg om rekruttering og fastholdelse af frivillige mellem kl 13 og 14 i 

forbindelse med arbejdsdag onsdag 13.04.22. 



 

 

 


