
Referat af bestyrelsesmøde i EnøLejrens Venneforening mandag 07.09.20.

Deltagere: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Kim 
Christoffersen, Elly Bejder og LarsBuhl.

1. Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer, Lars som referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden tilføjet et nyt punkt 8 vedrørende 

opstramning af skiltning i lejren.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Marianne og Claus har talt med Christina fra Næstved 

Kommune (NK) og har fået fuldmagt til at søge om tilladelse til opførelse af en 
udendørs shelter hos Kystdirektoratet. Christina har desuden lovet at skaffe en 
murer hurtigst muligt til udbedring af sætningsskaden i historierummet. Claus 
har givet Christina en plan over kloakforløbet i lejren. Kim, Henning og Lars 
kontakter shelterbyg.dk telefonisk på 40195980 for at høre på prisen for en 
multtoilet.

5. Status økonomi: Der er kr. 13.012,93 tilbage i driftsmidler. Vi mangler brænde –
og køber derfor to rummeter bøg. Claus taler i den forbindelse med ”manden fra
Cypresvænget”. Vi får sendt græsslåmaskinerne til reparation, vi indkøber kalk 
til vægge og olie til vinduer. Og vi bruger penge på en vvs-mand, som kan 
justere højden på vandhanen og tiden for den automatiske åbne/lukke funktion. 
Desuden skal der sættes en stopper for drypperiet ved vandhanen i det gamle 
toiletrum. Elly kontakter vvs-mand. Og alle tænker til næste gang over, hvad 
der er brug for at investere i.

6. Evaluering af sommerfest: Efter morgenens regnvejr var regnet af, forløb 
sommerfesten sådan set perfekt. Bortset fra at der var meget få deltagere. 
Derfor forsøger vi med tilmelding næste år. Der skal så offentliggøres en dato 
ved opslag i madpakkehuset – samt via mails. På mailen sendes flere 
remindere, hvor der også er sat en deadline for tilmelding. Desuden flyttes 
sommerfesten tilbage fra lørdag til søndag.

7. Arbejdsopgaver ved kommende arbejdsdage: Onsdag 09.09. aflyses. Søndag 
27.09.kalkes alle bygninger. Henning kontakter Rasmus Nielsen om indkøb af 
kalk, samt skaffer sig et overblik over antallet af kalkkoste i lejren. Desuden 
kontakter Henning de øvrige medlemmer af bestyrelsen om et tidspunkt i 
forbindelse med at kalken skal røres op. Claus sørger for transport på Enø-siden.

8. Opstramning af skilte: Velkomstskilt fornyes. P-skilt opsættes ved bom. 
Marianne har udkast til tekst på skilt ved bom. Desuden skal vi have skilte med:
madpakkehus, formidlingsrum, historisk formidling, shelter og brandalarm. 
Desuden skilt med oplysninger om teltning, bål og brænde. Claus kontakter 
vores postkort-trykker for at høre på pris for fremstilling af plexiglasskilte, som 
vi drøfter ved næste møde. Kim gør sig overvejelser om en løsning på 
sponsortavlen.

9. Evt: Elly vil gerne søge fondsmidler til udendørs shelter. Derfor er der brug for 
en bedre strukturering af vores diverse projekter. Elly har derfor lavet udkast til 



logbøger for de enkelte projekter – et for hvert projekt: shelter, multtoilet og 
badebro. På den måde kan alle (også eventuelt nye medlemmer af bestyrelsen) 
hurtigt skaffe sig et overblik over øjeblikkelig satus for hvert enkelt projekt. 
Forslaget mødte stor anerkendelse i bestyrelsen. Vi bruger desuden vinteren på 
at opdatere formidlingsrummet med sten og fugle. Elly begynder at søge 
fondsmidler til shelter. Og skal vi søge fondsmidler til historisk formidling med 
skærm og redigering af usb-stik? Marianne forsørger hos Fuglede ved Holbæk 
om, hvordan de har grebet det an.


