
Referat af bestyrelsesmøde i Venneforeningen EnøLejren mandag 12.04.21:

Til stede: Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Petersen, Kim 
Christoffersen, Lars Buhl.

1. Valg af referent / ordstyrer: 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 har haft kontakt ti Næstved Kommune (NK) for at få 

ordnet utætheder og læk på vandsystemet. Alt er nu ordnet og tjekket igennem.
Desuden har Claus talt med tidligere bestyrelsesmedlem Mette Brammer, som 
er lokal inativtager til Vilde Haver. Hun har frø til os til et stykke blomstereng på
grunden. Desuden har Claus talt med Helle Jessen om hvor i kommunen vi 
fremover skal høre til. Det kniber med en afklaring, men Claus vil tage fat i 
Helle igen.

5. Status økonomi: Der er pt 1.800 kroner tilbage til driften. Henning har lavet to 
opslagstavler til madpakkehus. Er der råd til plexiglas?

6. Generalforsamling: Claus har bestil KarrebækHallens Cafeteria mandag 
10.05.21 og fået tilsagn fra Susan Jørgensen som ordstyrer. Vi indkalder i tillid 
til at arrangementet kan gennemføres indendørs – og aflyser eller rettere 
udsætter hvis det ikke er muligt. Claus sender indkaldelse med disse forbehold. 
De praktiske spørgsmål i forbindelse med generalforsamlingen behandles på 
næste bestyrlsesmøde.

7. Kommende arbejdsopgaver: Onsdag den 14.05.21 opsættes skilte, kasser og 
tavler monteres i madpakkehus, græsset slåes på teltpladsen, der fræses et 
stykke til blomsterfrø, formidlingsrum åbnes og der gøres rent.

8. Arrangementer med deltagere: Hornfiskedag 08.05.21 forsøges gennemført. 
Resten af muligheder udsættes til der er mere afklaring om corona-situationen.

9. Evt: Det kniber med at finde fælles fodslag med NK om samarbejdsaftalen. 
Claus har intet hørt i forhold til tilbagemelding. Christina får en uge, så ringer 
Claus igen. Kim vil gerne tage sig af lejrens email, så der bliver svaret på 
henvendelser. Aftalen er, at hvis det er henvendelser der drejer sig om 
medlemskab, så sender Kim henvendelsen videre til Claus.


