
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 07.06.21 kl 14.00:

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Kim Christoffersen, 
Volle Østergaard og Lars Buhl.

1. Valg af ordstyrer / referent:  Marianne valgtes som ordstyrer, Lars som referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt efter diverse småændringer.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Byggemøde (se  under punkt 8 – samt besøg af lystfiskere (se 

under punkt 11).
5. Status økonomi: Stadig ikke gået penge (kommunalt tilskud) ind på kontoen. Claus 

skriver til Sabrina fra Næstved Kommune (NK).
6. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem samt konstituering af den nye bestyrelse: 

Dette punkt udsættes til næste gang, hvor vi håber at bestyrelsen er fuldtallig.
7. Kommende arbejdsopgaver (herunder planer for vagter): Uge23 – Marianne, uge24

– Lars, uge25 – Claus, uge26 – Henning, uge27 – Volle, uge28 – Tove, uge29 – Lars,
uge30 – Kim, uge31 – Marianne, uge32 – Claus, uge33 – Volle, uge34 – Henning.

8. Samarbejdsaftalen, byggemøde og møde med naturvejleder: Vi har endnu ikke fået
nogen tilbagemelding fra Torben i NK om udkastet til den nye samarbejdsaftale. 
Claus har aftalt byggemøde med Christina fra NK, hvis første kommentar var: Vi 
har ingen penge. Claus, Kim og Henning mødes med Christina tirsdag 08.06.21. 

9. Indkaldelse til møde i historiegruppen: Foreslåede datoer til møde: tirs 06.07.21 
samt ons 14.07.21.

10.Opgaver som er i gang: Kalkning, bålplads, sponsortavle, informationstavle: Vi har 
lånt beholder og piskeris hos Christian til blanding af kalk. Og kalkning påbegyndes
ons 09.06.21. Claus taler med Martin (trykker) om logo’er. Henning medbringer 
trailer til eventuel bortkørsel af skrammel.

11.Besøg af lystfiskerforening i Næstved: Formanden for lystfiskerforeningen har 
forespurgt om muligheden for at afholde en sommerfest i lejren. Det korte svar er 
NEJ. Men spørgsmålet gav anledning til en længere drøftelse i bestyrelsen om 
vores principielle stillingtagen til afholdelse af alt, hvad der minder om 
arrangementer i lejren. Og den korte udlægning er, at der fremover ikke må køres i
bil længere end til parkeringspladsen – hverken for at transportere mennesker eller
ting. Med mindre at man har et handicapskilt i sin bil. Det er den streg i sandet, vi 
er i stand til at trække i forhold til, at der foregår noget, der minder om 
arrangementer. Der kan som hidtil heller ikke foretages bookninger. Vi hverken 
kan eller skal forhindre folk i at aftale at mødes på parkeringspladsen, og så gå ud i
lejren i samlet flok – medbringende hvad man kan have i hænderne eller på 
ryggen. Ved bestyrelsesmødet i september evaluerer vi så, hvordan den 
opstramning har fungeret.

12.Arrangementer: Vi ønsker besøg af en naturvejleder, der ved et åbent arrangement
kan fortælle om spiselige ting fra stranden og fra vandet. Marianne tager kontakt, 
og vi satser på et arrangement i august. Desuden har vi vores sommerfest den 22. 
august.

13.Evt: Indkaldelse til møde med Bo. Tove (nyt medlem af bestyrelsen) skal oprettes 
og desuden ønsker vi at drøfte og evaluere hjemmesidens udseende. Claus tager 
kontakt.


