
 
 

10. februar 2020 
 

Februar 2020 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 5. februar 2020  

Mødet blev afholdt som telefonmøde med deltagelse af Eva, Pernille, Mette, Mikkel, Espen og Olav (referat) 
 
Dagsorden: 

1. Status for Drejet 
2. Gennemgang af afstemningstemaer om el på Drejet til generalforsamlingen 25. juli 2020 
3. Arbejdsweekender og bestyrelsesmøder på Drejet i sæsonen 2020 
4. Vedtægtsændringer af regnskabsåret 
5. Eventuelt 

 
Ad. 1 Status for Drejet 

 Både Espen og Olav har været forbi på Drejet i løbet af januar måned og melder at alt står vel til. 

 Affaldsbeholderene fungerer ikke optimalt som privat renovation for Drejet. Med den nuværende placering 
på P-pladsen til surfeområdet, ca. 100 m før leddet til Østersøvej 14, vrides lågene op af strandgæsterne og 
fyldes med forskelligt affald fra stranden og hudeposer.  Beholderene bliver dog tømt på trods af manglende 
sortering. Problemet er lille nu i lavsæsonen, men vil antagelig blive stort i sommerhalvåret. Mette taler med 
forsyningsselskabet før sæsonstart om en løsning, så kun Drejets beboere kan anvend de private 
affaldsbeholdere.  

 Bordsættene står stadig ude og flyttes i tørre i den store tanghytte snarest.  

Ad. 2 Gennemgang af afstemningstemaer om el på Drejet til generalforsamlingen 25. juli 2020 

 De formulerede afstemningstemaer blev gennemgået og diskuteret af bestyrelsen, og der var enighed om, at 
de endelige formuleringer med motivationer færdiggøres på bestyrelsens møde på Drejet den 12. april til 
udsendelse med indkaldelsen til årets generalforsamling.  
 

Ad. 3 Arbejdsweekender og bestyrelsesmøder på Drejet i sæsonen 2020 
 

 I Drejets kalendere på hjemmesiden er følgende perioder og weekender booket: 
 

o 18.-22. marts  Rengøringsteamet gør huset klar til sæsonen. 
o 3.-5. april  Arbejdsweekend med konstruktion af nyt led og andre opgaver. 
o 11.-13. april  Bestyrelsen besigtiger Drejet og holder bestyrelsesmøde 12. april. 
o 11.-13. september Arbejdsweekend med forskellig opgaver i huset og på grunden. 

 

 I Drejets kalender på hjemmesiden er der hermed overblik over, hvornår der kan bookes og det fremgår på 
samme sted, hvornår familieugerne falder i 2020. Husk at bekræft familieugerne 1 måned før hvis I ønsker at 
anvende dem, som beskrevet i bookingreglerne på hjemmesiden.  

 
Ad. 4 Vedtægtsændring af regnskabsåret 

 Bestyrelsen gennemgik formuleringen af teksten til vedtægtsændringen med regnskabsår løbende fra 1. april 
til 31. marts, der fremsættes som forslag til generalforsamlingen 2020.  Ændringsforslaget udsendes med 
indkaldelsen til årets generalforsamling.  
  

Ad. 10 Evt. 
 


