
Skive, d. 21. marts 2010

Kære familie,

Forårets bestyrelsesmøde blev i år afholdt på Drejet d. 20. marts. Vi var en tæt flok på bare tre
hoveder, Marlene, Pernille og Anders – resten var enten sygdoms- eller ferieramt. Pernille havde
Niels med, som sammen med Signe, Frode og Malene kørte til Humble efter kage til kaffen, mens
vi andre holdt møde.
Bestyrelsesmøde og arbejdsweekender blev planlagt efter besigtigelse af matriklen. Opgaverne ser
således ud:

• Forårsrengøring klares med Lene som formand i Kr. Himmelfartsdagene, vistnok med hjælp
fra Kirsten, Marlene og Pernille. Der er ledige pladser på rengøringsholdet – ring og aftal
nærmere med Lene. Der skal også beskæres/opgraves buske ved nedkørslen til huset –
måske dem med de nyeste biler vil byde ind på denne opgave?!? Meddel ligeledes Lene,
hvis der er interesse for denne opgave.

• I starten af fællesskabsugen forventer Anders at slibe og oliere terassen – den trænger hårdt.

• Jørgen går husets fuger efter endnu en gang, inden det males i septemberarbejdsweekenden.
Inddækning ved vindue over komfur forventes ordnet inden sæsonstart.

• I arbejdsweekenden d. 3.-5. september males hus, og der laves nye huller til tagrender + nye
tagrender monteres. Til disse opgaver mangles både arbejdskraft og en formand. Vi håber, at
det er muligt at samle den fornødne arbejdskraft til denne arbejdsweekend senest i
forbindelse med generalforsamlingen.

På bestyrelsesmødet drøftede vi booking af de stamuger, som ofte er frie, samt booking af
weekender uden for sæsonen. Vi ønsker en drøftelse af evt. regler for god ’bookingskik’. Dette vil
blive rejst under evt. på GF til sommer.
Forinden vil bestyrelsen gerne stille nogle spørgsmål, som hver enkelt familiemedlem skal være
velkommen til at digte videre på:

• Kan man reservere uger langt ind i fremtiden? (fx ”jeg kunne godt tænke mig at booke
Borges uge i 2011, såfremt den bliver ledig.”)

• Skal vi have en pris på frie uger?

• Må man kun booke frie uger fx hvert 3. år?

• Hvis flere byder ind på den samme frie uge, skal ugen så tildeles den, der for længst tid
siden benyttede sig af frie stamuger?

• Skal man først kunne booke fra 1. april for den kommende sæson? (Sæsonen kan fx være fra
Kr. Himmelfart - Kr. Himmelfart). Bestyrelsen beslutter arbejdsweekender inden 1. april.
Inden denne skæringsdag er der ligeledes meldt til Per, om man benytter sin stamuge.

Husordnen blev også gennemgået. Den vil blive revideret og gjort tilgængelig på hjemmesiden.
Efter mødet spiste vi kage og gik en tur langs stranden hvorefter Niels og Pernille vendte næsen
hjemad til Thomas og en skrantende Ellen. Marlene blev og fik aftensmaden med sammen med
Gurli og Vagn, der også kom på besøg.

Kærlig hilsen på bestyrelsens vegne

Anders


