
Bestyrelsesmøde                       Odense d. 30/1 2012 

Lørdag d. 29/1 2012 blev der holdt bestyrelsesmøde hos Pernille i Odense. Til stede var: Anders, Marlene, 

Lene og Pernille. Suppleanterne havde meldt afbud, og Mette var blevet syg. 

Dagsorden 

1. Status for betaling til kloak, og hvordan indkræves manglende beløb? 

2. Status kontakt med Langelands forsyning 

3. Præcisering af, hvem der har stemmeret 

4. Punkter, generalforsamlingen bad bestyrelsen se på: 

a. Studerende får rettigheder som aktive, men betaler kontingent som passive 

b. Flytning af fællesugen eller generalforsamlingen 

5. Arbejdsweekender i 2012 

6. Hvilke bestyrelsesmedlemmer er på valg? 

7. Evt. 

Ad 1 Drejet havde i 2011 64 medlemmer over 18 år. Af disse har: 

 27 betalt 3500 til kloak og vand 

 24 har betalt en del af de 3500, af de 24 betaler en stor del resten i løbet af 2012 

 4 har meddelt, de ikke betaler 

 9 personer har vi ikke hørt fra 

I alt er der indbetalt 127.142,02 kr., og der er lovning på at 23.000 kr. betales i 2012. Hvis vi kan få de sidste 

med på vognen, ser det ud til vi slipper for at skulle optage et lån. 

På både generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamling blev der talt om, at det ikke er 

rimeligt, hvis nogle personer betaler, mens andre ikke betaler. Derfor skal bestyrelsen komme med et 

forslag til, hvordan man undgår, at det sker. 

Ekstrakontingent og de 3000 til vand og kloak kun skal betales af de personer, der var fyldt 18 år i 2011. 

Som det fremgår af ovenstående, har hovedparten betalt eller meddelt, at de betaler i løbet af 2012. 

Pernille sender ekstraopkrævning via pbs til alle, der ikke har betalt eller lovet at betale ekstrakontingent. 

De personer, der ikke har tilkendegivet, om eller hvornår de vil betale den manglende del af de 3000, vil 

modtage en mail, hvor de bliver tilbudt at betale over 1-5 år med opkrævning 1, 2 eller 4 gange årligt. 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til generalforsamlingen: 

Har man ikke betalt ekstrakontingent på 500 og sin andel af de 3000 eller indgået aftale om en 

afdragsordning, kan man kun være passivt medlem af Drejet. Ønsker man at overgå til at være aktivt 

medlem, skal man betale sin restance af de 3500 kontant, eller man skal indgå en aftale om afdrag over 

max 5 år, med 1, 2 eller 4 årlige betalinger. 

Ad 2 Langelands forsyning vil gøre, hvad de kan, for at arbejdet er afsluttet til uge 25. Pernille kontakter 

forsyningen for at høre, om de evt. kan lave det efter uge 35, hvis der er problemer med at bliver færdig til 

uge 25. 



Ad 3 Det præciseres, at for at have stemmeret skal man have betalt kontingent inden kl. 14.00 den dag, der 

holdes generalforsamling. Har man ikke betalt inden det tidspunkt, har man ikke stemmeret. 

Ad 4a På den ordinære generalforsamling blev der talt om, at studerende evt. kunne betale kontingent som 

passive men have samme rettigheder som aktive. Bestyrelsen vil ikke fremsætte forslag om dette på 

generalforsamlingen i 2012, da vi mener, vi lige skal være færdige med vand- og kloakprojektet, inden vi 

tager beslutning om evt. at give nogle medlemmer rabat. 

Ad 4b Da de familier, der har ugen efter generalforsamlingen, har oplevet at skulle bruge de første par dage 

af ugen på at rydde op efter generalforsamlingen, har der været ytret ønske om at flytte fællesugen eller 

generalforsamlingen.  Fordelene ved at have fællesugen efter generalforsamlingen vil være: 

Flere bliver måske til om søndagen, da man på den måde ikke blander sig i den familieuge, 

der starter den dag, der er generalforsamling 

 Fællesugen kan bruges til at rydde op efter generalforsamlingen 

Bestyrelsens fremsætter derfor to forslag. Hvis forslag 1 vedtages, bortfalder forslag 2. 

Forslag 1: Vi bibeholder fællesugen i uge 30 og holder generalforsamling lørdag i uge 30 

Forslag 2: Da den nuværende model skal laves om, skal vi beslutte, om vi ønsker forslag a eller b 

a. Generalforsamlingen flyttes til lørdag i uge 29, og fællesugen fastholdes i uge 30 

b. Generalforsamlingen fastholdes til lørdag i uge 30, og fællesugen flyttes til uge 31 

Ad 5 Der er planlagt to arbejdsweekender i 2012. 

Den første bliver i pinsen. Lene tager til Drejet onsdag d. 23/5 og begynder forårsrengøringen. De, der har 

tid og lyst til at komme og give en hånd med, bedes kontakte Lene. 

Anden arbejdsweekend bliver d. 1-2/9. Den weekend mener bestyrelsen, man skal koncentrere sig om at få 

malet hus og træværk udvendigt. Hvis man er på Drejet inden den weekend og har lyst til at lave lidt 

arbejde, skal husmuren renses, så der ikke er maling, der skaller af. 

Ad 6 Marlene og Mette er på valg i år. Marlene genopstiller. Mette har meddelt, at hun ikke genopstiller. 

Hvis du har lyst til at få en plads i bestyrelsen, må du godt give besked. 

Ad 7 Hjemmesiden er opdateret med de nyeste referater og regnskaber. Det kunne være sjovt også at få de 

gamle referater lagt på hjemmesiden. Hvis du har nogle liggende, som er ældre end 2003, må du meget 

gerne send en kopi eller scanne dem ind (i pdf-format) og sende dem til Pernille. 

Flere bestyrelsesmedlemmer har oplevet at komme til Drejet og finde en tilsluttet gasflaske i bænken. 

Husk, at gasflasker skal låses inde i baderummet, når man forlader Drejet. 

 

MVH 

Anders, Marlene, Lene og Pernille 


