
 Torsdag d. 22. april 2004 
Kære familie. 
 
Lørdag d. 17. april var bestyrelsen samlet på Drejet, en flot dag med diset sol. På dagsordenen 
var den kommende generalforsamling, opdatering af vedtægterne samt organisering af 
sommerens arbejdsuge. 
Hermed fremsendes således fællesbrev, indkaldelse og dagsorden til årets generalforsamling, 
ferieplan samt opdateret adresseliste til alle. 
 
Det er lykkedes Lene, at få fat i rigtig mange mailadresser, men det kunne dog være rart, hvis I 
vil maile til Lene, hvis I mener, at hun ikke har netop jeres. Det er både af praktisk og 
økonomisk betydning at have så mange mailadresser som muligt. Fremover er det Lene der er 
ansvarlig for at ajourføre adresselisten, hvorfor alle ændringer skal sendes til hende. 
 
I skal være opmærksomme på, at arbejdsugen falder i uge 30 som den plejer, og at den 
afsluttes med generalforsamling lørdag d. 24. juli. Det er til gengæld ikke den sidste lørdag i 
juli som det plejer at være. En problemstilling, som vil dukke op hvert 7. år!  
 
I den kommende arbejdsuge vil der, traditionen tro, være nok at tage fat på for alle uanset 
alder, køn eller forudsætninger, så det er bare om at få sat et kryds i kalenderen. Bonus ved at 
møde op er et utrolig hyggeligt samvær med familien, hvor der også er tid til at bade, grille, 
spille bold eller lave andre sociale aktiviteter. 
 
Bestyrelsen har sat følgende projekter på dagsordenen: 
 
Bygning af den nye tanghytte (Se note) 
Blik på taget 
Udbedring af huller i vejen fra leddet og ind på grunden 
Toilet og baderum 
Køkken færdiggøres 
Male og smøre vinduer og døre 
Snedkerere kasse til skraldespandsstativ 
Andre almindelige vedligeholdelsesopgaver 
 
Note til tanghytte: det forudsættes at træet er kommet fra Norge til Langeland. Hvis det ikke er 
det, fastsættes et andet tidspunkt for bygning af hytte. Det vil under alle omstændigheder være 
en stor fordel for bestyrelsen, hvis de som vil hjælpe med at bygge, vil give os et praj, så vi 
kan koordinere, at de gode intentioner og initiativer også kan udføres i praksis. 
 
Hvis I ligger inde med regninger, som I skal have refunderet, så send venligst regningen 
sammen med et kontonummer til Pernille. Så bliver hun så glad! 
 
Efter generalforsamlingen 2003 konstituerede bestyrelsen sig således: 
Bo, formand 
Pernille, kasser 
Mette, sekretær 
Lene og Anders medlemmer 
Klavs suppleant 
 
Kærlig hilsen til alle fra bestyrelsen. 


