
Bestyrelsesmøde på Drejet 5/9 2010

Søndag d. 5/9 2010 holdt bestyrelsen møde på Drejet for at diskutere beslutningsprocessen omkring
udskydelse af vinduesudskiftning og renoveringer af Drejet. Tilstede var Marlene, Mette, Lene,
Pernille og Anders. For at give familien et indblik i, hvad sagen drejer sig om, kommer først et lille
resume inden selve referatet fra bestyrelsesmødet. 

Ca. 2 uger efter generalforsamlingen blev Anders kontaktet af to familiemedlemmer, der var

forundrede over, at bestyrelsen vil bruge 5.000 kr. på at udskifte et vindue, der ikke fejlede noget.

Anders bekymrer sig om, hvorvidt denne holdning deles af flere medlemmer og stiller

spørgsmålstegn ved, om emnet blev forelagt klart nok på årets GF2010. Bestyrelsen kontaktes, men

der er uenighed om, hvorvidt sagen har været belyst godt nok, og derfor er der også uenighed om,

hvorvidt projektet skal stilles i bero, indtil en indgående drøftelse har fundet sted på næste års

GF2011.

Pernille og Lene husker sagen forlagt således på GF2010:

I forbindelse med dette års generalforsamling blev der fremlagt et budget, hvor der var afsat

9.000,- kr. til hus og hegn. Dette beløb var 4.000,- kr. højere end den tilsvarende post det

foregående år. På generalforsamlingen bliver der spurgt ind til, hvad dette beløb dækkede over, og

det blev forklaret, at det er til dækning af materialer til et samlet projekt, der inkluderer:

inddækning/karme ved toiletdøren og vinduet mod syd

ændringer af køjerummet (så man lettere kan gøre rent under sengene)

materialer til et lille ”skab” omkring batteriet

udskiftning af det nederste vindue mod syd

Per havde af en god bekendt, der er tømrer, fået en anslået pris på max. 5.000,- kr. til hele projektet,

derfor var materiale omkostninger forhøjet med 4.000,- kr. Efter denne forklaring blev kontingentet

vedtaget på baggrund af det fremlagte budget. (I parentes skal det bemærkes, at udskiftningen af

sydvinduet intet har med vinduets stand at gøre. Det kom af et ønske om at få vendt vinduet, så tvær

sprossen kom forneden. Den tømrer, der afgav tilbud, oplyste, at dette ville blive dyrere end et nyt

vindue. Da vinduet var ca. 19 år gammelt vurderede bestyrelsen, at det var forsvarligt at udskifte

det, så man ikke om få år skulle til at lave inddækningen en gang til.)

Anders husker ikke sagen forelagt så klart på GF2010, hvorfor tvivlen skal komme medlemmerne til

gode. Anders mener, at vi i bestyrelsen har truffet nogle lidt for hurtige beslutninger på baggrund af

et godt tilbud, vi ikke kunne sige nej til, og på baggrund af tidligere udsagn fra familiemedlemmer

om, hvorvidt vinduet var råddent eller ej, og om det derfor reelt trængte til udskiftning eller ej.

Projektet skal ikke afblæses, men i en grundig høring på GF2011. For at sikre høringen foreslås

det, at udskiftning af vinduet stilles som forslag til GF 2011.

Et flertal i bestyrelsen beslutter at stille projektet i bero. 

På bestyrelsesmødet fremlægger Anders sagen og mener fortsat, at det er den rigtige beslutning at
udskyde projektet, fordi han er blevet kontaktet af familiemedlemmer, der er uenige i projektet.  
Lene og Pernille mener, at hvis bestyrelsen har taget en beslutning, bør beslutningen stå ved magt,
så folk ved, at de kan regne med, at det, der sættes i gang, ikke aflyses igen. Pernille mener
desuden, at hvis der er medlemmer, der er utilfredse med bestyrelsens måde at forvalte Drejets
penge på, står det en hver frit at give udtryk herfor på næste generalforsamling! Bestyrelsen
beslutter herefter at se fremad og se, hvad vi så kan gøre for at få afsluttet alle de løse ender, som er
aflyst sammen med udskiftning af sydvinduet. 



Bestyrelsen går rundt og ser på huset og bliver enig om, at følgende skal laves:
afslutninger om sydvinduet (udskiftning af selve vinduet er udsat)
karme på toiletdøren
Ny hylde til vandbeholderen (toiletvandtanken)
ændring af bunden i de underste køjer
evt. ændring af ophænget på de øverste køjer

Bestyrelsen vil kontakte en tømrer for at få et tilbud på at få afsluttet opgaverne på bestyrelsens
liste. Bestyrelsen er klar over, at dette bliver dyrere end det tilbud, Per havde fået. 
Desuden taler bestyrelsen om muligheden for, at man får en tømrer til at lave en liste over det, der
skal renoveres ved huset i løbet af de næste 10 år. Baseret på denne liste vil bestyrelsen så lave en
langsigtet plan, så der tages højde for det i budgetterne for de kommende 10 år. Vi trækker store
veksler på enkeltpersoner i familien, og mener i øvrigt, at Drejet i højere grad skal være et feriested
end et arbejdssted.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


