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Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 30. november 2019  

Mødet blev afholdt i Odense hos Pernille og tilstede var: Eva, Pernille, Mette, Mikkel, Espen og Olav (referat) 
 
Dagsorden: 

1. Status for Drejet 
2. Økonomi 
3. Udarbejdelse af oplæg til afstemning om fremtidig energi på Drejet til generalforsamlingen 2020 
4. Opdatering af Drejets hjemmeside 
5. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 
6. Evt. 

 
Ad. 1 Status for Drejet 

 Fra november måned er vandet lukket på Drejet, så vi undgår frostsprængninger i vandinstallationen. Vandet 
åbnes permanet igen fra 1. maj. Når man bruger huset i vintermånederne, skal man blot åbne vandet som 
beskrevet i vejledningen der hænger i huset og lukke og aftappe igen ved afrejsen. 

 Der er en god mængde tørt brænde i skuret til vinteren og det overskydende træ fra hegnspælene fra stablen 
på højen bag Lokholm er flyttet til brændeskuret, hvor det også vil tørrer op til brug i løbet af vinteren.  

 Der er kørt et par læs affald på genbrugsstationen fra eftersommerens oprydning på Lokholm.  

 Bordsættene står stadig ude og bør flyttes i vinterhi i den store tanghytte ved førstkommende lejlighed, når 
der er folk og kræfter nok til at bære dem i ly.  

Ad. 2 Økonomi 

 Det blev besluttet, at fastsætte en procedure for udbetaling af udlæg for Drejet, med en frist på løbende 
måned + 30 dage, der træder i kraft straks.  Med dette gives et rimeligt tidsrum for kasseren til transaktionen 
og et tidspunkt for, hvornår modtageren kan forvente at få sit udlagte beløb. 

 Bestyrelsen ønsker at ændre regnskabsåret for Drejet, for at give bedre tid til at årsregnskabet kan 
gennemses af både bestyrelsen og medlemmerne forud for fremlæggelse og vedtagelse ved årets 
generalforsamling.  På nuværende tidspunkt løber vort regnskabsår fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen foreslår 
at ændre det til 1. april til 31. marts, således at det færdige årsregnskab kan udsendes til medlemmerne 
samme med indkaldelsen til generalforsamlingen. Bestyrelsen vil fremsætte det nødvendige ændringsforslag 
til vedtægterne til generalforsamlingen 2020. 

Ad. 3 Udarbejdelse af oplæg til afstemning om fremtidig energi på Drejet til generalforsamlingen 2020 
 

 Det blev, på baggrund af bestyrelsens diskussion besluttet, at der udfærdiges 4 afstemningstemaer om den 
fremtidige energi på Drejet til generalforsamlingen 2020, som gradueres fra mest vidtgående til mindst 
vidtgående.  Formuleringen af den endelige ordlyd af de 4 aftalte temaer er delegeret til færdig bearbejdelse 
hos Eva og Olav og vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.  

Ad. 4 Opdatering af Drejets hjemmeside  

 Referater og regnskaber: 
Der udestår stadig noget oprydning på hjemmesiden under ”Bestyrelsens arbejde”, så kun den seneste 
indkaldelse til generalforsamling, de seneste referater fra generalforsamlingen og bestyrelsesmødet ligger 
under denne hovedmenu. Det samme gælder for årsregnskab og budget. Alle ældre dokumenter flyttes på de 
relevante pladser i arkivet i den kronologiske orden.  Mikkel tager sig som webmaster af de ovennævnte 
rokkeringer. 

 Manglende referater og regnskaber i arkivet: 
Olav søger efter de gamle dokumenter, og formidler det fundne til Mikkel. 
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 Krønikerne, de skrevne historier om Drejet fra begyndelsen: 
De 2 kendte beretninger om Drejet historie, dels fra Kirsten, dels fra Ole, vil vi lægge på Drejets hjemmeside, 
så alle medlemmer kan læse dem og se billeder fra en svunden tid tilbage til 1942, hvor strandgrunden blev 
købt.  
 

Ad 5. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 
 

 Det blev aftalt at holde telefonmøde onsdag den 5. februar kl 19-20 
o Oplægget til afstemning om fremtidig energi på Drejet skal gennemgås før udsendelse til 

medlemmerne 
o Formuleringen af forslaget til vedtægtsændring af regnskabsåret 1. april til 31. marts godkendes af 

bestyrelsen før udsendelsen til medlemmerne 
o Det besluttes, hvornår arbejdsweekenderne i sæsonen skal ligge, forud for frigivelsen af booking af 

Drejet i sæsonen 2020 

 Der er aftalt at holde et on-site bestyrelsesmøde på Drejet i påsken søndag den 12. april 2020. 
o Bestyrelsen besigtiger grunden og huset og tager stilling til eventuelle indsatser. 
o Forberedelser til årets generalforsamling 

Ad. 10 Evt. 

 Det blev fulgt op på igangværende uafsluttede opgaver fra tidligere bestyrelsesmøder: 
o Præsentation af skitseforslaget fra Klavs og Finn til det nye led, som efter planen vil kunne sættes op 

i en arbejdsweekend i foråret.  
o Printning af Drejets stamtræ som poster til opsætning på væggen på toilettet er undervejs 
o Ny postkasse med husnøglen er undervejs 
o Dialogen med Forsyningsselskabet om hensigtsmæssig aflåsning og endelig placering af vore 

affaldscontainere fortsættes med håb om, at de kan placeres tæt ved leddet til Østersøvej 14. 

 

 

 


