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September 2020 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 1. september 2020 

 
 
Deltagere i telefonmødet: Eva, Pernille, Mette BB, Mikkel, Espen og Olav (referat) 
 
 
Bestyrelsen holdt 1. september et planlagt ordinært telefonmøde af 1 times varighed med følgende punkter på 
mødeagendaen: 
 
 
Dagsorden: 

1. Status for Drejet  
2. Status for sommerens belægning 
3. Økonomioverblik 
4. Afstemningerne til generalforsamlingen i 2021 
5. Arbejdsweekenden 11.-13. september 2020 
6. Dato og tid for næste bestyrelsesmøde 
7. Eventuelt 

Ad 1.  Status for Drejet: 

 Vi har i sommer fået en ny, flot og lang bænk ved standen bygget af solidt, fint høvlet egetræ. Hurra for den! 
Lotte og Jens har taget initiativet samt designet og bygget bænken. Tak for den gode indsats med det flotte  
resultat. Bænken indbyder til mange dejlige stunder ved stranden med blank vand og vildt hav, vogte de 
badende og opleve et utal af uendelig smukke solnedgange over Ærø. 
 

 Der har denne sommer været problemer med tilstopning af kloakken på Drejet i Forsyningsselskabets 
pumpe-installation i gyvelbuskadset neden for bakken ved kørevejen.  Sidst i juli støjede pumpeanlægget højt 
og den tilkaldte servicemedarbejder konstaterede, at filtret ved pumpeindtaget var blokeret med 
hygiejnebind m.m., skønt det var renset blot et par måneder tidligere i den årlige servicering af anlægget. 
Bestyrelsen indskærper derfor, at der ved toiletbesøg kun må skylles toiletpapir ud sammen med den 
nødtørft man aflevere. Rensningen af filtret androg en ekstra betaling på kr. xxx, - (?) 
Brug derfor den lille affaldsspand ved toilettet og smid bind og andet affald ud sammen med 
husholdningsaffaldet i affaldsbeholderne ved kørevejen til ishuset. 
 

 Skorstensfejeren har renset skorstene og inspiceret brændeovnen. Han har bemærket at brændeovnen har 
en tæring i røgrøret og en dårlig pakningen mellem røgrøret og skorstenen.  Bestyrelsen iværksætter, at disse 
defekter snarest udbedres, så fyring i brændeovnen er sikker til den kølige tid vi går ind i. 
 

 Bestyrelsen har bemærket, at vort køkken er ved at være nedslidt efter intensivt brug i mange år og bør snart 
renoveres. Det står højt på Bestyrelsens liste over opgaver vi skal iværksætte i den kommende periode, dog 
er der enighed om, at udskyde projektet til efter sæsonen 2021, når der er en afklaring om fremtidig 
energiforsyning på Drejet, da eventuelle installationsarbejder i den forbindelse kan have indflydelse på, 
hvordan opgaven med renovering af køkkenet skal udformes. 
 

 
 Gaskomfuret har defekte kogeblus, der virker ustabile og noget skræmmende med hvæsende lyde af og til. 

Gasovnen er helt opgivet af mange, da den tilsyneladende kun kan fungere med undervarme og derfor 
brænder boller, m.m. sorte, med mindre man med stor behændighed vender bagværket under bagningen. 
Ovnretter er for mange helt opgivet. Dette er ærgerlige oplevelser fra mange brugere af Drejet. Bestyrelsen 
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ønsker at ændre dette hurtigt og vi vil undersøge om der kan findes en midlertidig løsning med reparation 
eller udskiftning af komfuret til en funktionel og driftssikker model frem til beslutning om fremtidig energi 
endelig besluttes i juli 2021. Et eventuelt midlertidigt nyt komfur vil til den tid stadig have en værdi og kan 
blot sælges som brugt, når den endelige beslutning og fremtidig energi, også til madlavning, er endelig 
fastlagt. 
 

 Den nuværende placering af Drejets affaldsbeholdere ved P-området ved surfeområdet 100 m fra vor låge 
fungerer dårligt. Den ene stålwire, der låser låget med hængelås, er fjernet og beholderen er anvendt af både 
os på Drejet og strandgæsterne i denne sæson. Det betyder, at affaldet der havner i beholderen ikke 
sorteres. Bestyrelsen arbejder i dialog med Forsyningsselskabet på at få en bedre aflåsning af vore beholdere 
der hører til Drejet og få dem flyttet hen til vort led.   
 

Ad 2.  Status for sommerens belægning på Drejet: 

 I denne sommer har familieugerne nærmest været fuldt belagte. Hvor der har været meldt til Pernille, at 
uger/dage ikke ville blive anvendt i sommer, har hun spurgt og fundet interesserede, der har trådt til med 
kort varsel og bemandet det ledige sommerhus. I én enkelt bekræftet uge har Drejet dog stået tomt denne 
sommer på grund af forhindring i at komme til Drejet. I sådanne situationer bedes Pernille informeres straks, 
som via Drejets Facebookgruppe hurtigt kan udbyde ugen/dagene til andre medlemmer, der både har tid og 
lyst til at bruge huset i den ubesatte periode. 

Ad 3.  Økonomioverblik: 

 På grund af aflysninger af arbejdsweekenden i foråret, har udgifter til materialer, m.v. været lavere i denne 
sæson end forudset. I øvrigt har der ikke været særlige udgifter denne sæson, ud over den flotte bænk ved 
standen.  Derfor er der på nuværende tidspunkt en god, sund kassebeholdning til bl.a. at dække udgifter i 
forbindelse med den nært forestående arbejdsweekend 11.-13. september.  

Ad 4.  Afstemningerne ved generalforsamlingen 2021: 

 Det tidligere rundsendte materiale til forslag til afstemning om fremtidig energi og forslag til ændring af 
vedtægterne med regnskabsår fra 1. april vil igen blive rundsendt næste forår til alle medlemmer sammen 
med indkaldelsen til Drejets generalforsamling 2021.  

Ad 5.  Arbejdsweekenden 11.-13. september 2020: 

 Forårets arbejdsweekend 3.-5. april valgte vi at aflyse på grund af risiko for Covid-19 smittefare ved at samle 
folk fra forskellige adresser til arbejde, spisning og overnatning i en hel weekend. Med det nuværende 
relative lave smittetryk, bevidsthed om at holde god afstand og god håndhygiejne, sprede os med god 
afstand når vi sover samt kun samle få aktive til opgaverne, gennemfører vi eftersommerens 
arbejdsweekend, hvor hovedopgaven er at konstruere et nyt led ved kørevejen til sommerhuset. Leddet 
bliver erstattet med en vippebom, der bliver let at åbne, lukke og aflåse. Det lille hold der stiller op i 
weekenden er: Klavs, Finn, Rune og Olav.  

Ad 6.  Næste bestyrelsesmøde: 

 Vi har aftalt, at bestyrelsen samles til næste bestyrelsesmøde hos Espen i Elsehoved, lørdag den 27. februar 
2021 kl 12. 

Ad 7.  Eventuelt: 

Intet behandlet under dette punkt. 

 
 


