
Referat af generalforsamling mandag d. 18. februar 2019.

1. Valg af dirigent. Valg af referent.
- Susan Jørgensen valgt som dirigent. Lars Buhl valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år.
- Formanden erklærede at nu er viben kommet, og benyttede lejligheden til at sige tak til alle, 
som har løftet.
Desuden fortalte formanden om de mange ting og forbedringer der er foregået i EnøLejren, 
samt om udskiftning i bestyrelsen efter at Peder Rasmussen valgte at trække sig som 
formand.
Desuden gjorde formand Claus Ditlev Larsen eventuelt interesserede opmærksomme på, at 
det ikke er anstrengende at sidde med i bestyrelsen.

3. Kasserens beretning og fremlæggelse af budget.
- (se medsendte regnskab for sidste år og budget for det kommende år)
En bemærkning fra salen gik på, at det er fantastisk hvad man kan få ud af 20.000 kroner. 
Endvidere var der spørgsmål til procedure for ansøgning.

4. Indkomne forslag.Visioner for 2019 og for de kommende år. Forslag fra bestyrelsen.
- Madpakkehus færdiggøres marts/april. Indendørs shelter og toilet rengøres marts/april. 
Redskabsrums port gøre bredere marts/april. Skilte og opslag ajourføres. Visitkort og folder 
gøres færdige. Udendørs toilet mures op og forsynes med sluk-selv vandhane. Udendørs 
bord/bænke gøres forårsklare. Brænde hugges og stables. Der anskaffes spyd til snobrød og 
pander til bål. Den pæne stue rengøres og tjekkes op. Desuden kommer formidling af fugleliv, 
sten og planter til at fylde meget det kommende år.
Det indendørs shelter åbnes til påske. Og på førstkommende bestyrelsesmøde fordeles navne
på kontaktpersoner til arbejdsgrupper.
På lidt længere sigt arbejder vi med at søge tilladelse og midler til fugletårn, kikkert på klinten, 
kajakponton og indretning af børnesti i skoven. Vi ønsker os også et udendørs shelter.
Desuden er der forslag om en "redekassedag" med indkøbte materialer.

5. Valg af bestyrelse.
På valg var Marianne Andersen, som ønskede genvalg, Henning Pedersen som ønskede 
genvalg samt Arne juel Ottosen som ikke ønskede genvalg.
Marianne Andersen og Henning Pedersen blev genvalgt. Og Volle Østergaard og Elly Baider 
blev indvalgt i bestyrelsen.
Bestyrelsen, som nu består af Claus Ditlev Larsen, Marianne Andersen, Henning Pedersen, 
Kim Christoffersen, Volle Østergaard, Elly Baider, Lars Buhl samt Helle Jessen som 
kommunens repræsentant, konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Valg af to revisorer.  
- Rasmus Nielsen og Kurt Eriksen blev valgt som revisorer.

7. Eventuelt
- Forslag til bestyrelsen: 
Aktive skal kunne orientere sig om dagsorden for bestyrelsesmøder. Orientering af 
medlemmer om arbejdsdage. Tidspunkter for arbejdsdage. Forslag om telefonnumre til 
tovholdere om arbejdsdage. Desuden hvad med logistikken, hvis der ankommer tre 
børnehaver på samme dag som en arbejdsdag.


