
Kære familie. 
 
I den netop overståede pinse samlede en større flok familiemedlemmer sig til 
arbejdsweekend på Drejet i det flotteste majvejr. Fredag kom Malene, Anders, Frode og 
Signe. Lørdag kom Bo, Kirsten, Sofie og Mette. Søndag dukkede Lene og Gustav op 
fra morgenstunden. Siden kom Thomas, Pernille, Niels og Ellen, Klavs og Jane, Peter 
og Ingrid og sidst men ikke mindst Per og Turi. Vagn og Gurli og Jørgen var også forbi 
i løbet af weekenden. Jørgen havde endnu et bord-bænke-sæt med, så vi nu har 3. Det 
ene med ryglæn. 
Der blev løst en god del arbejdsopgaver bl.a. trådning af hegn mod standen, oprydning 
på nordsiden af huset, maling af de nye borde-bænke-sæt, tanghytte, rosenruskeri mm. 
På trods af varmen fik vi klaret en del samtidig med, at der blev tid til badning, bål, 
kortspil… 
Der var mange gæs i luften, skibe på vandet og badende børn og voksne. Frøerne og 
gæssene snakkede højlydt hele natten, holdt først op, da pinsesolen begyndte at danse 
ved 4-tiden. Der var selvfølgelig et lille minus – ishuset var lukket! 
 
Søndag d. 11/5 kl. 10 holdt bestyrelsen møde, hvor vi drøftede følgende: 
 
Ferielister og manglende referat lægger Pernille ind på Drejets hjemmeside snarest. Der 
bliver oprettet et punkt, der hedder udlandsbetaling, hvor man kan se, hvordan man 
betaler fra udlandet. Hvis man er i tvivl om det eksakte beløb, man skal betale, så 
kontakter man Pernille. 
 
Gravstedet i Svendborg er nedlagt og stenen har været hos stenhuggeren. Den bliver 
leveret på Drejet d. 2. juni, så den står klar til generalforsamlingen. 
 
Pumpen til toilettet er i stykker, Per sørger for, at den bliver ordnet til sæsonens start. 
Køkkenpumpen virker ikke optimalt. Den bliver repareret. 
 
Lene undersøger hos teknisk forvaltning om vi kan få udleveret en nøgle til ishusets 
toilet, så vi kan hente vand uden for deres åbningssæson. 
 
Vi mangler lidt forskelligt værktøj og huskeråd. Det bliver indkøbt. 
 
Facaden mod nord og syd trænger til en regulær renovering. Der skal bl.a. skiftes 
overliggere. Jørgen vurderer, at det kan klares på to på hinanden følgende weekender af 
4 mand. Anders er formand for projektet sammen med Jørgen. Hvis man allerede nu 
kan sige, at man vil hjælpe til, så kontakt Anders på 61 71 73 36. Der må meget gerne 
være mere end 4, der melder sig, da det jo drejer sig om to weekender. 
 
Kære alle. HUSK nu at meddele adresseændringer til Pernille, og husk at få betalt, så vi 
kan lave budget for det kommende år. 
 
De bedste hilsener til alle 
Bestyrelsen 


