
Referat af bestyrelsemøde i EnøLejrens Venneforening onsdag 08.06.22: 

 

 

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, Kim Christoffersen, Tove 

Astrup, Solvejg Mathiasen, Volle Østergaard, 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: 

- Claus og Lars har talt med Kristian fra Overdrevsgården om skellet i skovstykket. Kristian 

mener ikke, at det drejer sig om tyve meter som det ellers fremgår af Claus’ papir. Men 

Kristian vil få en landmåler han ender til at kigge på det. 

- Claus har talt med Christina Olsen fra Næstved Kommune (NK). Indstillingen er at vi kan få 

nye vinduer – dog ikke fastsat tidspunkt. Desuden arbejder Christina videre med 

tømningsfirmaet om tømning af tanken. Foreløbig er de intet nyt. 

- Vi er blevet opfordret til at deltage i Danmark Synger i Apotekergården 21.06. kl. 13.00. 

Claus, Tove, Marianne og Lars deltager. 

5: Status økonomi:  

- Deltagere i Tangkurset betaler hver kr. 120,-  

- Vi skal have indkøbt en større kaffemaskine. Alle undersøgermuligheder inden næste 

bestyrelsesmøde. Desuden køber Solvejg sorte rammer til plakaterne fra Tangkurset. Bger 

og plakater fra Tangkurset betales via formidlingskontoen. Solvejg indkøber toastere. 

Henning indkøber pensler, svenskrød maling samt klar Gori. Alle tnker tanker til næste 

gang om relevant anvendelse af midler. 

6: Evaluering af forårsfest:  

- Meget få fra medlemslisten deltog. Alligevel var der en pæn tilstrømning af tilfældige 

dagen igennem, så mange nye fik en god og overraskende oplevelse. Trods manglende 

medlemsdeltagelse gentager i arrangementet næste år. 



7: Evaluering af Tangkursus. Samt hvor peger det henad?: 

- Deltagerne havde en dejlig dag. Ingrid arbejder videre med tangformidling. Tørrer tang og 

forfatter små sedler med oplysning om de enkelte tangtyper. 

8: Kommende arbejdsopgaver: 

- Bygninger kalkes i august. Bord-bænke males. Vindskeder males. Bom ordnes med 

algefjerner og smøres med Gori. Gyngestativ ordnes. Sokkel/stensætning ordnes. 

9: Evt: 

- Historiegruppen møde med Rasmus onsdag 22.06. Marianne kontakter Rasmus. 

- Claus kontakter AV-Huset med henblik på at få skærmen monteret allerede nu. 

- Marianne kontakter musikere med henblik på sommerfesten. 

- Fremover melder man afbud via mail, hvis man er forhindret i at deltage i arbejdsdage. 


