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 Beretning om Remmerstrandlejren 2021
 
2021 blev et tilfredstillende år for Remmerstrandlejren. Året startede godt nok med 
mange aflysninger p.ga. covid 19, og sluttede også med aflysninger. Men hele sommeren 
og langt ind i efteråret var der fuld aktivitet
hjælpepakker til faste omkostninger, 
Det er bestyrelsens holdning at al den overskud der laves skal bruges på forbedringer og 
vedligehold. Alligevel valgte vi i 2021 at holde lav profil på det område, så vi kunne få 
afdraget den gæld vi pådrog os for 2 år siden til køkkenrenovering. Det har gjort at lejren 
igen er gældfri. 
Sidst på året besluttede vi at tiden igen var
hovedindgang og bagindgang, der skulle have et ansigtsløft.
2022 
 
Bestyrelsen ser lejren for at være i 
renoveringer i årene fremover f.eks værelsesfløje, pejsestue
gang flere år frem, så vi ser optimistisk på fremtiden. 
 
Året gav lidt ændinger i bestyrelsen, idet Kaj Gøtzche ønskede at stoppe, og nyvalgt blev i 
stedet Henrik Kirkegård. Vi siger stor tak til Kaj for mange års aktiv arbejde, og glæder os 
til samarbejde med Henrik. Heldigvis har Kaj lovet fortsat at være vores regnskabsfør
 
Til slut skal der lyde en tak til alle der har lejet lejren, og til dem der på den ene eller 
anden måde har bidraget positiv til lejrens ve og vel.
samarbejde 
 
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer er man altid velkommen til at henvende sig.
Kontakt oplysninger og øvrig information kan findes på 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Niels Peder Kræmmergård 
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år for Remmerstrandlejren. Året startede godt nok med 
mange aflysninger p.ga. covid 19, og sluttede også med aflysninger. Men hele sommeren 
og langt ind i efteråret var der fuld aktivitet, og det sammen med hjælp, fra fra statens 

kostninger, gav det den bedste indtægt i lejrens historie.
Det er bestyrelsens holdning at al den overskud der laves skal bruges på forbedringer og 
vedligehold. Alligevel valgte vi i 2021 at holde lav profil på det område, så vi kunne få 

vi pådrog os for 2 år siden til køkkenrenovering. Det har gjort at lejren 

Sidst på året besluttede vi at tiden igen var inde til renoveringer, denne 
hovedindgang og bagindgang, der skulle have et ansigtsløft. Et arbejde der gik i gang

lejren for at være i god stand, men har også en række ønsker til 
renoveringer i årene fremover f.eks værelsesfløje, pejsestue mm. Udlejningen

så vi ser optimistisk på fremtiden.  

ændinger i bestyrelsen, idet Kaj Gøtzche ønskede at stoppe, og nyvalgt blev i 
Vi siger stor tak til Kaj for mange års aktiv arbejde, og glæder os 

Heldigvis har Kaj lovet fortsat at være vores regnskabsfør

til alle der har lejet lejren, og til dem der på den ene eller 
anden måde har bidraget positiv til lejrens ve og vel. Tak til bestyrelsen for godt 

spørgsmål eller kommentarer er man altid velkommen til at henvende sig.
Kontakt oplysninger og øvrig information kan findes på www.remmerstrandlejren.dk
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men har også en række ønsker til 
dlejningen er godt i 

ændinger i bestyrelsen, idet Kaj Gøtzche ønskede at stoppe, og nyvalgt blev i 
Vi siger stor tak til Kaj for mange års aktiv arbejde, og glæder os 

Heldigvis har Kaj lovet fortsat at være vores regnskabsfører. 

til alle der har lejet lejren, og til dem der på den ene eller 
Tak til bestyrelsen for godt 

spørgsmål eller kommentarer er man altid velkommen til at henvende sig. 
www.remmerstrandlejren.dk  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reg. Fond er oprettet af KFUM og KFUK og INDRE MISSION  i Lemvig-kredsen. 

www.remmerstrandlejren.dk  


