
Referat af bestyrelsemøde i Venneforeningen EnøLejren mandag den 07.12.20:

Til stede: Marianne Andersen, Henning Pedersen, Elly Bejder, Kim 
Christoffersen, Volle Østergaard og 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. Men Elly tilføjer at 

hun har overvejet, hvorvidt hun skulle søge de 5.000 kroner, som nævnt i
referatet, inden det ligger klart om vi for en tilladelse til opførelse af 
shelteren. Marianne mener, at Elly bare skal søge. Og så ka vi altid sige 
nej tak til pengene, hvis det viser sig at v får dem, men ikke kan bruge 
dem.

4. Nyt fra formanden: (Fremsendt skriftligt, da formanden ikke kunne 
deltage i bestyrelsesmødet): Claus har talt med Christina fra Næstved 
Kommune (NK). Det blev aftalt at vi sørger for at lukke for vandet om 
nødvendigt. Bygningsskader repareres af NK i løbet af næste år. 
Samarbejdsaftalen sendes til Christina. Kan vi få naturvejleder på besøg 
et par gange om året? Hornfiskedag er after aftale med Fishing Sealand 
fastsat til 08.05.20, hvad betyder det for vores Forårsfest / Sæsonåbning?
Den fastsættes efter bestyrelsesbeslutning til søndag den 30.05.20. Et 
citat fra samarbejdsaftalen: Venneforeningen udarbejder sidst på året på 
et bestyrelsesmøde et foreløbigt budget, som sendes til NK. Vi vil foreslå,
at bestyrelsen på det sidst bestyrelsesmøde hvert år udarbejder et 
foreløbig budget, som så kan sendes til NK til vurdering af det kommende
års tilskud. Kim udarbejder et foreløbigt budget, og sender det til Claus. 
Desuden fremsendte Claus ændringsfrslag til samarbejdsaftalen (se 
bagest i referatet).

5. Status økonomi: Vi har pt 8.000 kroner – minus diverse regninger. Vi 
besluttede at ofre penge på en ordentlig støvsuger, som Kim indkøber. 
Lars lufter overfor Helle, om kommunen igen i 2021 kan idrage med 
toiletair og papirshåndklæder.

6. Fastsættelse af vagter fra og med uge 1 - 2021: Frem til og med uge 9:  
Uge 1: Lars, uge 2: Kim, uge 3: Volle, uge 4: Elly, uge 5: Marianne, uge 6: 
Volle, uge 7: Henning, uge 8: Claus, uge 9: Kim.

7. Visioner for uge 2021:  Vi arbejder videre med planerne om shelter og 
multtoilet. Vi arbejder på at få flere frivillige. Vi arbejder videre med 
planerne for historierummet og formidlingsrummet. Bålpladsen 



færdiggøres. Aktivitetstavle i madpakkehuset. Vi kan ”rydde en sti i 
vandet”, mens vi venter på beslutning og udfærdigelse af en badebro / 
bådebro. Og på en af vores arbejdsdage / aktivitetsdage inviteres én som
kan holde et (kort) foredrag / oplæg for de fremmødte ( eventuelt om de 
planter, der vokser på stranden).

8. Eventuelt: Vi arbejder med tilmelding til aktivitetsdage i 2021 – som et 
forsøg på at fastholde vores frivillige / medlemmer. 

Drifts- og samarbejdsaftale for Enø Lejren Enø Kystvej 300 ml. venneforeningen og 
Næstved Kommune

1.

Beskrivelse af ejendommen

Enø Kystvej 300 består af 6.290 m2 grund heraf er 241 m2 bebygget. Denne aftale er 
udarbejdet på baggrund af § 2 i Vedtægter for venneforeningen Enø Lejren.

2.

Venneforeningens målsætning og værdier

Indspil til punkt 2: Venneforeningen målsætning og værdier i Drift- og 
samarbejdsaftalen.

Venneforeningen vil være med til at bevare det unikke, som kendetegner Enø Lejren.

Venneforeningen vil gøre sit til, at der er gode rammer for naturoplevelser på stedet.

3.

Anvendelse af ejendommen generelt

Venneforeningen kan stå for afholdelse af arrangementer, der har relation til 
naturoplevelser og friluftsliv. Alle borgere, kommunale institutioner og enheder har på 
lige vilkår adgang til at anvende stedet, som pt. har følgende faciliteter: madpakkehus, 
indendørs shelter, toiletter, teltplads, bålsted samt grillplads. Det er ikke muligt at booke 
en plads i lejren, Dette gælder for alle, som gør brug af ophold i lejren. Der er ligeledes 
udarbejdet og opsat ordensregler, som man skal respektere, når man benytter/opholder 
sig i lejren.



4.

Drift og vedligeholdelse.

Venneforeningens eventuelle forslag vedrørende ombygning og indretninger af 
ejendommen skal forinden forelægges Næstved kommune ved Teknisk Udvalg. Dette 
gælder også ansøgninger til eksterne parter, derunder fonde.

Næstved Kommune er ansvarlig for: Næstved kommune er ansvarlig for vedligeholdelse
af el, vand, kloak, udbedringen af bygninger og renovation.

Venneforeningen er ansvarlig for: Venneforeningen har ansvaret for maling, kalkning, 
græsklipping, rensning af tagrender to gange om året og den daglige drift, samt tilsyn af 
lejrens faciliteter.

Venneforeningen har ingen forpligtigelse for vedligeholdelse af vejen.

Hvert år skal bygningen besigtiges af en byggeansvarlig fra Næstved Kommune i 
samarbejde med en eller flere bestyrelsesmedlemmer fra Venneforeningen med henblik 
på nødvendige forbedringer. 

5.

Økonomi

Venneforeningen modtager et årligt beløb, der skal dække udgifter til drift, vedligehold, 
udvikling og arrangementer.

Venneforeningen udarbejder sidst på året på et bestyrelsesmøde et foreløbigt budget, 
som sendes til Næstved kommune. (Vi vil foreslå, at bestyrelsen på det sidste 
bestyrelsesmøde i hvert år udarbejdede et foreløbigt budget, som så kunne sendes til 
kommunen til vurdering af det kommende års tilskud.)

6.

Venneforeningen ser gerne at aftalen genforhandles hvert år, næste gang inden 1. april 
2021.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. december 2020.

                                                                                            


