
Generalforsamling 2020 – referat

Generalforsamling afholdt i Venneforeningen Enø Lejren i Karrebækhallens cafeteria onsdag den 19.02.20.

Cirka 25 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Dagorden:

1) Valg af dirigent, valg af referent:  Jette Leth Buhl valgtes som dirigent, Lars Leth Buhl valgtes som 
referent. Jette Leth Buhl indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og 
gav derefter ordet til venneforeningens formand Claus Ditlev Larsen.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Formanden indledte med at 
gennemgå de arrangementer, foreningen har afholdt i løbet af 2019. Af udadrettede 
arrangementer drejer det sig om: hornfiskedag, sæsonåbning og sommerfest – samt en 
midvinterfrokost for de frivillige i lejren. Desuden benyttede formanden lejligheden til at takke 
sponsorer – samt at gennemgå de færdiggjorte opgaver. Desuden kunne formanden kortfattet 
skitsere foreliggende projekter g arbejdsopgaver til den kommende sæson.

3) Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget: Kim Christoffersen redegjorde for 
det aktuelle regnskab, og fastslog at den aktuelle kassebeholdning bde består af frie midler og af 
båndlagte midler i form af penge, der er giver specifikt til at Rasmus Nielsens historiske formidling i 
lejren. Disse midler kan altså ikke indgå i driften. Desuden var der som kommenter fra salen et 
forslag om at benytte muligheden for at søge puljepenge til konkrete projekter via lokalrådet.

4) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse: Claus Ditlev Larsen, Kim Christoffersen og Lars Leth Buhl var alle på valg med 
ønske om genvalg. Alle tre blev genvalgt for en periode på to år. Ingen andre ønskede at opstille til 
valg til bestyrelsen.

6) Valg af to revisorer: Rasmus Nielsen og Kurt Eriksen blev genvalgt som revisorer.

7) Eventuelt: Kritik af de historiske fotos, som er ophængt i lejren. Rasmus Nielsen redegjorde for at 
flere forskellige teknikker har været anvendt. Og at der søges en løsning på billedernes begrænsede
holdbarhed. Et spørgsmål fra salen gik på adgangen til Enø Overdrev. Helle Jessen ridsede 
situationen op set fra Næstved Kommunes side. Niels Rørbech, som er medlem af overdrevslauget, 
gav udtryk for at hans indtryk er, at flertallet af besøgende er fuldt tilfredse med at kunne færdes 
langs stranden. Endvidere afviste han, at der er fortaget lovlig afspærring af overdrevet. Desuden 
redegjorde Claus Ditlev Larsen om bestyrelsens holdning til muligheden for at institutioner kan 
booke lejren – og dermed i principet lukke den for andre. Der blev foreslået et arrangement med 
planter fra naturen til brug i madlavningen. Der var et forslag om at kørselsordningen ved 



brolukningen i september kunne indbefatte Enø Lejren. Og endelig blev der nævnt en mulighed for 
at brygge øl på humle samlet i og omkring lejren.


