
                                                                                                                   Vesterbro d. 17. april 2005 
 
 

Kære familie. 
 

På selve dronningens og Egils fødselsdag holdt vi det sædvanlige bestyrelsesmøde forud for sæsonen i flot 
solskinsvejs hos Thomas og Pernille i Odense. Som altid med indkaldelse til generalforsamling og 
forberedelse af arbejdsugen øverst på listen over aktuelle emner. 
 
Klavs og Jørgen havde valgt at tilbringe denne lørdag på Drejet for at få lavet køkkenet færdigt til sæsonstart. 
Jeg tror godt, vi kan love, at det bliver rigtig dejligt med et større og mere funktionelt køkken. 
 
Status på tanghytten er, at der ikke rigtig er sket noget i løbet af vinteren (så vidt vi ved), så den står klar til, 
at der kommer nogen og kaster sig over den i løbet af sommeren. 
 
I sommerens arbejdsuge har vi lavet følgende liste over arbejdsopgaver: 
 
Tanghytte 
Hegn fra gamle til nuværende led 
Blik på taget 
Toilet og baderum (Lene) 
Grundig oprydning på Lokholm 
Gelænder på hems 
Indkøb af nye madrasser (bestyrelsen) 
Tætning af hemsgulv, så der ikke drysser sand ned 
Opdatering af husregler m. praktiske instruktioner 
Male træværk  
Indkøb af ny postkasse 
Almindelige vedligeholdelsesopgaver 
 
Som alle kan se, er der nok at tage fat på i arbejdsugen, og karakteren af arbejdsopgaver spænder så vidt, at 
alle kan være med uanset forudsætninger. Bestyrelsen opfordrer så mange arbejdsheste som muligt til at 
komme. Hvis I løser arbejdsopgaver inden uge 30, så er det en god idé lige at skrive i gæstebogen, hvad I har 
lavet. Hvis nogen har spørgsmål til projekterne så ring til en af os i bestyrelsen. 
 
Det er en stor fornøjelse at kunne invitere jer på besøg på www.drejet.dk Pernille er undervejs med vores 
hjemmeside, som er ved at tage form. Vi er meget begejstrede for det foreløbige resultat og kan se, at det 
giver muligheder som alle kan få stor glæde af. Hjemmesiden bliver beskyttet med et password og dermed 
ikke tilgængelig for offentligheden.  
 
Som bilag til dette brev kan I finde indkaldelse til generalforsamlingen samt ferieplan for 06/07. 
Begge dele kan naturligvis også ses på www.drejet.dk 
   
Det var et hyggeligt bestyrelsesmøde, selvom Lene hældte et glas kakao ud over gulvtæppet, Niels puttede 
en sten op i næsen, så han måtte på skadestuen, Pernille havde bagt en lagkage uden flødeskum og Anders og 
Bo kørte tør for benzin på motorvejen. 
 
Med ønsket om en dejlig sommer med masser af mennesker på Drejet sender vi de bedste hilsener til jer alle. 
 
 

Kærlig hilsen fra bestyrelsen.  


