
Bestyrelsesmøde den 9. februar 2014

Tilstede: Pernille, Olav, Lene og Eva

Dagsorden:
1. Lukning af vand v/ Klavs
2. 2017 jubilæumsfest
3. Status - Drejet
4. Økonomi
5. Indkaldelse
6. Hjemmeside
7. Booking
8. Reglement/ husorden
9. Køleskab
10.Evt.

Ad. 1
Klavs har været på Drejet for at se til og lukke for vandet. Vandet var frosset til, -
Kirsten ser på skaderne omfang, når frosten har sluppet. Per sørger for 
udbedring af eventuelle skader sammen med VVS-manden Asger.

Bestyrelsen aftaler:
Fast lukning (1.december) og åbning  (1.maj)af vand på Drejet.
Olav er tovholder på lukning af vandet i efteråret.
Pernille laver  vejledning for åbning og lukning, som hænger på Drejet og 
hjemmesiden.
Hvis huset benyttes i lukningsperioden; 1.december-1.maj, er brugerne af 
huset ansvarlige for at åbne og lukke for vandet ved ankomst og afrejse.
Bestyrelsen undersøger, om det kunne være en idé at få en solcelle med 
varmepumpe, der kan holde huset frostfrit i baderum og køkken.

Ad. 2 
I forbindelse med jubilæumsfesten i 2017 foreslår bestyrelsen, at vi lægger en 
fællesuge op til generalforsamlingen. Jubilæumsfesten bliver holdt på 
generalforsamlingsdagen 2017.

Bestyrelsen får via festudvalget et overslag på pris for festen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi akkumulerer vores indtægter 
via kontingentet således foreningen kan invitere hele familien til 
familiejubilæumsfest.

Ad. 3
Malearbejde:
Færdiggjort:

Træværk udvendigt (mangler dør til køkkenet)
Murværk udvendigt (mangler sokkel)

Mangler stadig:

•
•
•

•

•

•
•



•
•
•
•

Dør til køkkenet
Sokkel
Terrasse
Havemøbler

Havemøblerne trænger til renovation, vi spørger Klavs og Finn, hvad de tænkte, i 
forhold til at foreslå en renovering af havemøblerne(Pernille)

Tag:
Olav og Jørgen arbejder videre med taget i foråret. Der er hentet tørv ved 
Lokholm. Jørgen har tjæret tagrenderne og belagt dem med knust granit.

Oprydning:
Eva koordinerer oprydning af Lokholm i sommeren 2014. Alle private ejendele 
skal derfor afhentes – om nødvendigt, kontakt Eva for en aftale vedr. private 
ejendele. Ikke praktisk funktionsdygtige ting for Drejet, vil blive kørt på 
genbrugspladsen.

Vedtægter:
Drejets vedtægter er blevet oversat til engelsk.
Bestyrelsen vil fremadrettet oversætte referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamling samt husordenen og vejledninger.

Ad. 4
Pernille briefer om økonomien.
Der er købt materialer til malearbejdet og det udvendige vedligehold, i efteråret, 
for ca. 5000,- kr.

Eneste forestående udgift er frostskaden.

Vi har indtægt fra afdrag på kloaken.

Ad. 5
Generalforsamling den 26. juli kl. 14.00 på Drejet
Marlene og Eva er på valg
Ole og Stig, bestyrelsessuppleanter er på valg

Ad. 6
Vi har talt om, hvordan vi kan modernisere Drejets hjemmeside med henblik på 
blandt andet at få forum med ’samtaler’ mere i brug. Pernille sender en mail til 
familien om dette med henblik på at efterspørge assistance til en opdatering og 
modernisering af hjemmesiden.

Ad. 7
Bestyrelsen har talt om §13 i booking reglerne og indstiller til 
generalforsamlingen, at denne regel laves om, således bestyrelsen inden den 1/ 3 
udmelder årets forårs- og efterårs arbejdsweekend via referatet fra 
bestyrelsesmødet i februar.

Arbejdsweekend 2014:



22. – 25. maj Forårsrengøring  Lene og Kirsten har kommandoen sammen med 
de folk der møder op. ALLE ER VELKOMNE

12.- 14. september  arbejdsweekend.

HUSK at melde, hvorvidt stamugerne bruges i sommeren.

Ad. 8
Der er behov for at få fundet husreglerne, så vi har en fælles forståelse af de 
fælles regler for Drejet som i årenes løb er vedtaget. Hver familie skal bruge 
stedet på sin måde, det skaber vi plads til, hvis alle kender vores husorden og 
regler for brugen af Drejet. Derfor aftaler vi at finde alt, der måtte ligge i 
gemmerne mhp en modernisering og oversættelse til engelsk. 
Olav samler sammen så vi i løbet af foråret kan få det samlet og bearbejdet.

Ad. 9
Vi undersøger om det er muligt at få et solcellekøleskab. Pernille undersøger 
muligheden og om det er muligt i det eksisterende system.

Ad. 10
Det påpeges, at det er et problem for rengøringen i foråret at få vasket , da der 
ikke er vaskeri på Langeland.

En lille dejlig nyhed fra starten af marts: Taget er blevet færdig efter en 
arbejdsweekend, hvor Olav og Jørgen sammen med Klavs og Rune fik lagt tørv.

Mange hilsner

På bestyrelsens vegne

Eva
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