
Bestyrelsesmøde mandag 7.oktober 2019.

 Tilstede: Claus, Marianne, Volle,Henning,Kim,Elly.

 Pkt. 1 dirrigent Marianne, referent Elly 

Pkt.2 Dagsorden godkendt.

 Pkt. 3 Referat godkendt,med den tilføjelse, at vi har et hængeparti mht skiltning og bilkørsel til lejren. Plus 
kommentar vedr. musikken til vores sommerfest: musikerne var glade for vinen de fik, og vil gerne komme 
til næste sommer, tak!

 Pkt. 4 Nyt fra formanden ; Kikkerten er kommet op, hurra. Dog har enkelte klaget til kommunen over 
placeringen. Brev fra Karrebæk vandforsyning, måler skal aflæses. Hvis ansvar? Claus kontakter kommunen.
Læserbrev i Sjællandske fra Helle Jessen, vedr naturbeskyttelse på Enø Overdrev, arkiveres i vores logbog. 

Pkt.5 Økonomien fornuftig, mindre udgifter påregnes til frivillig-festen.

 Pkt. 6 Dato for ovennævnte fest er fastsat til LØRDAG 25. JANUAR 2020 Den afholdes i lejren, bestyrelsen 
laver mad. Invitation udsendes med s.u. 

Pkt.7 Indretning og brug af formidlingsrummet drøftet og debatteret på baggrund af indkomne forslag fra 
henholdsvis Rasmus og Elly. Claus vil kontakte personer i venneforeningen, med interesse for og forstand 
på dyr og planter, og med gode ideer til formidlingen. Bestyrelsen vil arbejde videre med forskellige 
muligheder. Marianne informerer Rasmus og Bo om bestyrelsens plan.

 Pkt. 8 Transporten til Enølejren; Kommunen kontaktes, da de tidligere har lovet at lave et skilt på Draget. 
Der skal præciceres regler for kørsel. Vi er enige om, at ved vore større arrangementer,eks.fiskeri, må man 
køre ind med sit udstyr. 

Pkt.9 Brug af Enølejren, har kommunens institutioner preferance? Samarbejdsaftalen skal gennemgås, se 
pkt.12 Konklusion; der kan ikke reserveres. 

Pkt.10 Hjemmeside opdateres, se pkt.12 

Pkt.11.Vi har ikke fastsat dato for lukning af vand. Toilet bliver ikke holdt åbent i vinter. Muldtoilet fra 
kommunen ikke på plads. Pkt.12 Møde aftalt i Enølejren 12 NOVEMBER KL.12-17. Claus sørger for 
smørrebrød. EMNER; samarbejdsaftalen, forslag til ændringer procedure omkr.hjemmesiden mht 
dagsordener/referater evaluering af 2019 årshjul og visioner for 2020 dato for generalforsamling 
incl.stikord til beretning

 pkt 12 EVT Persontælleren kan ses på Claus´mailadresse clausditlevlarsen@gmail.com kodeord Claus


