
 
 

Kære alle familiemedlemmer. 
 

Bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde hos Pernille og Thomas den 18. marts 2007. Hele bestyrelsen var 
tilstede; det vil sige Pernille, Lene, Mette, Anja, Klavs, Anders og Bo.  
Før vi startede selve mødet  fortalte Lene fra Oles begravelse den 23. februar. Flere fra familien 
deltog og det blev et pesonligt og gribende minde om Ole både i kirken og hjemme. 
 
Og så referat fra selve bestyrelsesmødet 

1. Forberedelse af pinsen lørdag den 26. maj og og søndag den 27. maj 2007 
Erfaringerne fra sidste arbejdsweekend med en arbejdsformand, der tager personlig kontakt til de 
forskellige familiemedlemmer, viste sig at være en god taktik. I kommende pinse er det Lene, der er 
formand for arbejdsweekenden, og hun får brug for ca. 10 mand. Hvem tager en trailer med? Ring 
til Lene for tilmelding 28 37 13 15 
 
Skal-opgaver: 
Hovedrengøring af huset (Lene er rengøringschef) 
Gennemgang af huset  
Rydde op på grunden 
Grus på vejen (Anders bestiller) 
  
Kan-opgaver: 
Tang på Lokholm 
Tanghytte: front og vindskeder 
Hegnspæle udskiftes 
Evt. toilet 
Oprydning på Lokholm 
Roser 
Indkøb af nye madrasser 
Hvad skal der ske med soverummet i fremtiden? 
Bænk ved stranden 
 
2. Planlægning af sommersæson herunder GF 
Sidste lørdag i juli er i år d. 28. 
Indkaldelse er skrevet og vedlægges referatet af dette bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen beder Jørgen købe tre bord-bænkesæt i lærk samt kæde med hængelås (5000,-) som så 
forhåbentlig kan samles og benyttes allerede i pinsen. 
 
Husk på at arbejdsugen nu er omdøbt til familieugen. 
 
3. Renovering af huset 
Jørgen har skrevet et brev til bestyrelsen om, hvad det skal til for at få renoveret huset ude og inde 
og lavet overslag på prisen. Han arbejder med en plan, hvor huset lukkes ned efter sæsonen 2008 og 
frem til pinsen 2009. og forestiller sig at der i den periode skal gøres følgende: 
Vinduerne mod havet og syd skal skiftes.  
Køkkenlågerne skal slibes ned og males.  



Køjerummet skal renoveres.  
Rengøre og eventuelt ludbehandle skaver i huset 
Udekøkken? 
Bestyrelsen vil på baggrund heraf fremsætte forslag til dette års GF om økonomi til at gennemføre 
vedligeholdelsesprojekt. Desuden fremsættes forslag om renovering af soverum m.v. til beslutning i 
2008.  
 
Andre ting, som medlemmerne kan tænke igennem for fremtidige diskussioner: 

• Hvordan løser vi opbevaringsproblematikken? 
• Kan vi udvide soveværelset med det ”uudnyttede” stykke af badeværelset? 
• Solceller til ventilation og lys?  
• Vandsystem? 
 

Skriv og tegn gode ideer til, hvordan huset kan blive opdateret, så det bliver mere funktionelt. I må 
meget gerne sende tegninger til Pernille, så kan hun lægge det på vores hjemmeside, så alle kan 
kigge med.  
På GF kan vi tage en fælles debat om vores ideer og ønsker og ikke mindst økonomien i det. 
Således vil en arbejdsgruppe kunne arbejde sig frem til et forslag til fremlæggelse på GF 2008. 
 
Bestyrelsen indstilling er, at der på dette års GF skal tages stilling til om der skal sættes penge af til 
forandringer af huset i de kommende år. Se næste punkt. 
 
4. Bestyrelsens forslag til vedligeholdelse på baggrund af pkt. 3 
Bestyrelsen foreslår til beslutning på GF 2007: 

• Facaderenovering og zink på skorsten ca. 5000 kr. 
• Skifte overligger mod vest samt udskifte vinduespartiet ca. 6000 kr. 
• Skifte vinduer mod syd ca. 3500 kr. 

Kontingentet fastsættes afhængigt af, hvad vi beslutter under dette punkt. Forhøjelsen vil være ca. 
100 kr 
 
5. Bestyrelsens forslag om indvendig forandring og renovering af huset også på baggrund af pkt. 3. 
På GF 2007 skal vi beslutte om og hvordan vi vil spare penge op til forandring og renovering af 
huset indvendigt. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til projektet. Denne arbejdsgruppe skal 
fremlægge et forslag på GF 2008.    
 

De bedste hilsener til jer alle 
 med ønsket om en god sommersæson på Drejet  

fra bestyrelsen. 
  
 
 


