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April 2020 

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 12. april 2020  

Mødet blev, på grund af anbefalinger fra de danske myndigheder om iagttagelse af stor forsigtighed med Covid-19 
smittespredning, ændret fra det oprindelige planlagte fysiske møde på Drejet i påskeweekenden til et telefonmøde for 
bestyrelsen påskedag kl 12-14 med deltagelse af Eva, Pernille, Mette, Mikkel, Espen og Olav (referat) 
 
Mødet blev indledt med en diskussion om, hvorvidt det overhovedet er muligt og forsvarligt at afholde Drejets 
generalforsamling lørdag den 25. juli 2020 kl 14.  
 
En enig bestyrelse besluttede, at udsætte generalforsamlingen ét år til den næste ordinære generalforsamling lørdag 
den 31. juli 2021 begrundet i, at de danske myndigheder har nedlagt forbud mod at mødes i større forsamlinger frem 
til 31. august 2020.  Desuden er der på nuværende tidspunkt lukkede grænse på ubestemt tid for rejser fra Norge, 
Sverige, England, Holland og Tyskland, som dermed forhindrer nogle af Drejets medlemmer i at rejse til Danmark og 
deltage i generalforsamlingen, der ifølge vore vedtægter skal afholdes på Drejets matrikel på Langeland sidste lørdag i 
juli kl 14. 
 
Bestyrelsen beklager dybt at det er nødvendigt at aflyse årets generalforsamling, hvor vi har arbejdet fokuseret på at 
fremsætte forslag til afstemningen om etablering af strøm fra el-nettet på Drejet, efter den lange debat der har løbet 
siden 2015 og skulle nå sin afslutning med en demokratisk beslutning ved dette års møde den 25. juli 2020.  Vi 
forventer, at situationen med restriktioner om større forsamlinger er normaliseret næste år, så vi kan gennemføre 
generalforsamlingen på Drejet i 2021.   
 
Bestyrelsens telefonmøde blev derefter gennemført med følgende dagsorden: 

1. Konsekvenser af den nødvendige udsættelse i ét år af Drejets generalforsamling i 2020  
2. Status på Drejet april 2020 
3. Gennemgang og udsendelse af afstemningstemaer om el på Drejet til generalforsamlingen 31. juli 2021 
4. Gennemgang og udsendelse af forslag til vedtægtsændringer af regnskabsåret  
5. Eventuelt 

 
Ad. 1 Konsekvenser af den nødvendige udsættelse i et år af Drejets generalforsamling i 2020: 

 Bestyrelsens beslutning om, at det ikke er muligt at afholde generalforsamling den 25. juli 2020 medfører 
følgende: 

o Den 2-årige valgperiode for bestyrelsesmedlemmerne forlænges til 3 år og medlemmerne forbliver i 
deres respektive hverv.  På valg i bestyrelsen i 2021 er Eva og Mette. 

o Suppleanterne, Ole og Espen forbliver i deres hverv og er på valg i 2021 
o Revisoren, Sofie, forbliver i sit hverv og er på valg i 2021 

 Bestyrelsen sender indkaldelse til den næste ordinære generalforsamling i foråret 2021 som foreskrevet i 
Drejets vedtægter.  

 Bestyrelsen holder sit næste planlagte møde som telefonmøde tirsdag den 1. september kl 19   

Ad. 2 Status på Drejet april 2020: 

 Brugen af Drejet, nu før sommeren og i familieugerne, er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af 
restriktioner fra myndighedernes side, så længe man overholder de almindelige regler, hvor man må samles i 
familiegrupper eller op til 10 personer med forskellig bopæl. Drejet kan bookes som normalt og sommerens 
familieuger bedes bekræftet til Pernille som tidligere, hvis de ønskes anvendt. 

 Fællesugen 2020, uge 30, 25. juli til 1. august aflyses med samme begrundelse som aflysningen af 
generalforsamlingen og er åbnet for booking hos Pernille.  

 Pernille henstillede, på bestyrelsens vegne, den 26. marts 2020, at brugere af Drejet tager mad, m.m. med 
hjemme fra, så risikoen for at bringe til eller modtage smitte fra lokalområdet på Langeland minimeres. Men 
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opholder man sig i længere tid på Drejet, f.eks. i familieugerne, er det urealistisk ikke at skulle handle mens 
man er i sommerhuset. Myndighedernes påbud om at holde afstand og følge de fastsatte regler gælder altid 
og er alles ansvar når man færdes i det offentlige rum.  

  Der er problemer med bookingformularen på Drejets hjemmeside. Pernille modtager ikke alle afsendte 
bookinger i sin mailboks på grund af et IT-problem. Derfor bedes I sende Pernille mail, SMS eller ringe til 
hende om Jeres ønsker i denne tid. Mikkel arbejder på at løse problemet, men indtil videre kan Pernille 
kontaktes på: 

o Mail: fubilandk@gmail.com 
o Telefon/SMS: 29 13 38 21 
o Messenger 

 På grund af Covid-19 smittefare ved at samles på Drejet med forskellig bopæl blev følgende aftalt 
aflyst/ændret: 

o Rengøringen 18.-22. marts blev aflyst. Der bliver først gjort hovedrent næste år. Men huset er pænt 
renholdt i det seneste år og virker ikke beskidt.  

o Arbejdsweekend med konstruktion af nyt led 3.-5. april blev ændret til, at Klavs alene tog til Drejet 
for at eftersøge materiale til en bom i en lokal skov. Vi håber det bliver muligt at gennemføre 
projektet i arbejdsweekenden i september, men det afhænger naturligvis af Covid-19 situationen og 
eventuelle restriktioner.  

o  Som nævnt blev bestyrelsesmødet på Drejet i påsken ændret til et telefonmøde 

 Vandet er sat på permanent for sæsonen 2020, da der ikke længere er fare for frostsprængninger af 
vandrørene.  

Ad 3. Gennemgang og udsendelse af afstemningstemaer om el på Drejet til generalforsamlingen 31. juli 2021. 

 Trods udsættelsen af generalforsamlingen til juli 2021, vælger bestyrelsen at udsende den færdige 
formulering af scenarierne for afstemningen om el på Drejet på nuværende tidspunkt. 

 Formuleringerne af afstemningstemaerne er opstillet som nr. 1-3 i det vedhæftede bilag 1 og stilles til skriftlig 
afstemning på generalforsamlingen i denne rækkefølge. Hvis ingen af de 3 forslag vedtages, er situationen 
status quo, som er formuleret som det sidste scenarie 

 Bestyrelsen har undersøgt prisniveauet for indlæggelse af el på Drejet og er kommet til en anslået udgift på 
ca. kr. 35.000,- inklusive moms for scenarie 2, som omfatter både tilslutningsafgift til Langelands Elforsyning 
samt elektrikerens udførsel af arbejdet. Scenarie 1 vil blive en smule dyre, mens scenarie 3 blive en smule 
billigere. Når resultatet af afstemningen kendes, indhenter bestyrelsen faste priser for det vedtagne forslag.  
 

Ad. 4. Gennemgang og udsendelse af forslag til vedtægtsændringer af regnskabsåret.  

 Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til ændring i Drejets vedtægter, så regnskabsåret flyttes til at løbe fra 1. 
april til 31. marts, se det vedhæftede bilag 2.  

 Begrundelsen for ændringen af regnskab er, at bestyrelsen ønsker at kunne udsende årets regnskab til 
gennemsyn hos medlemmerne i god tid før generalforsamlingen.  

Ad. 5. Eventuelt. 

 Der er kommet spørgsmål til bestyrelsen om det er tilladt at placere et mobilehome på Drejet i en 
ferieperiode. Vi undersøger og giver svar til spørgeren, hvordan reglerne er for dette i vort naturbeskyttede 
område, hvor der er restriktioner for opstilling af campingvogne.  
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