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Juni 2019 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 18. maj 2019  

Mødet blev afholdt på Drejet og tilstede var: Eva, Pernille, Mette BB, Mikkel og Olav (referat) 
 
Dagsorden: 

1. Status på Drejet 
2. Arbejdsweekend i september 2019 
3. Opdatering af hjemmesiden  
4. Forberedelse til generalforsamlingen 27. juli 2019 
5. Evt. 

 
Ad. 1 Status på Drejet 

 Hegnet, med egetræpæle og 2 vandrette ståltråde, er nu gjort færdig i skel hele vejen rundt om grunden og 
til leddet på strandsiden langs kørevejen.  Den sidste etape mod den lille sø mod øst blev sat i 
arbejdsweekenden sidst i marts 2019 af et arbejdsteam bestående af Klavs, Peter, Ole, Dan, Rune, Jonas, 
Mikkel, Jacob og Olav 

 Rengøringsweekenden blev gennemført i ugen efter Påske med stor, flot indsats og grundighed af Mette BB, 
Tine, Maj-Britt med assistance af Tine og Mettes mor. Det lykkedes på de 4 dage, inklusive at få madrasser, 
tæpper, m.m. udendørs og banket godt igennem, netop før et voldsomt regnvejr brød løs søndag. Huset er 
nu flot og dufter dejligt rent.  

 Der var ønske om en høj stige med platform til fremtidig rengøring, især for at nå spindelvæv og vaske ned i 
højderne. Mette køber en stige der egner sig til formålet. Stigen tænkes placeret på Lokholm. 

 Der er observeret borebiller i træværket i huset og Klavs er inddraget for at give en vurdering af omfanget og 
hvad der kan/skal gøres for at stoppe angrebet.  

 En ru træflade ved på køkkenbordet ved gaskomfuret skal males med højglansmaling, så den kan rengøres 
forsvarligt for fedt og snavs fra madlavning. Der indkøbes maling til opgaven, som kan gennemføres i løbet af 
sæsonen eller i efterårets arbejdsweekend. Rengøringsholdet håber det er gjort, inden næste forårs indsats.  

 Den slidte dørmåtte udskiftes. Mette har taget målene og køber en ny. 

 Der indkøbes 3 murerspande, Olav, dels til rengøring og dels til at slæbe vand i, som brandberedskab. 

 Der indkøbes en lang vandslange, Olav, til brandberedskab, der kan nå et stykket bort fra huset. 

 Der er indkøbt nye branddaskere, der hænges på plads under taget som udskiftning af de gamle. 

 Baderummet skal males. Pernille indkøber maling til arbejdet. Der er planlagt til efterårets arbejdsweekend i 
september. 

 Vandhanen i baderummet udskiftes med en stører der passer til vasken. Ole har opgaven. 

 Pakning udskiftes på vandhanen i køkkenet, så vand ikke løber ud på bordpladen, når hanen er åben.  Ole har 
opgaven.  

 Solventilatoren, til udtørring af fugtighed i huset i vinterperioden, er opsat i maj af lokal elektriker 
foranlediget af Klavs. Der er placeret et mindre solcellepanel på syd-gavlen, der driver ventilatoren.  Den 
tændes indendørs på en hvid kontakt placeret i 2 m højde ved syd-vinduerne. Ventilatorens indblæsning er 
skjult bag en grøn ”platte” ophængt på væggen bag slagbænken. Ventilatoren tændes ved afrejse, så den 
udtørrer luften, når der ikke fyres i brændeovnen.  

 Der skrives en vejledning til gaskøleskabet af Olav, der vil indgå sammen med de øvrige beskrivelser for 
tekniske installationer på Drejet. Den færdige opdaterede tekst lamineres og hænges tilgængelig i den lille 
mappe på boghylden. Desuden lægges den opdaterede vejledning på Drejets hjemmeside, så alt er 
tilgængeligt og kan studeres hjemmefra før man ankommer til Drejet.   

 Vi har fået en ny stor grøn plast affaldscontainer på hjul, hvor vi skal sortere affald i 2 kategorier; 
bionedbrydeligt og øvrigt brændbart affald. Containeren skal placeres fast ved leddet bag en palisade, så den 
ser privat ud. Dette gøres for at reducere, at strandgæsterne fylder alskens affald i Drejets private 
affaldsbeholder, vi betaler for at få tømt. Palisaden, der skal skjule affaldsbeholderen, laves af Klavs & Co., 
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når leddet renoveres i efterårets arbejdsweekend.  Affaldscontaineren bliver tømt ugentligt i 
sommerperioden og 1 gang om måneden resten af året. Der indkøbes et sæt små affaldsspande af Pernille til 
køkkenet, hvor de 2 affaldsfraktioner kan samles i plastposer, og bæres til de anviste rum i den nye 
affaldscontainer. 

 Postkassen ved leddet skal udskiftes og låsen kodes, så Drejets nøgle der passer. Det har Pernille lovet at 
ordne. Dermed kan alle let se efter post, når de låser ledet op og i, både ved ankomst og afrejse. 

Ad. 2 Arbejdsweekend i september 

 Efterårets arbejdsweekend er blevet rykket til 6.-8. september 2019, hvor projektet denne gang bl.a. er at 
konstruere et nyt led og finde placering til affaldscontaineren. Arkitekterne er Klavs og Finn og der bliver 
indkaldt villige hænder via Drejets Facebookgruppe, når tiden nærmer sig. Arbejdsweekenden bliver ganske 
sikkert krydret med masser af musik fra Drejets husband, i det omfang musikanterne stiller op.  

 Det er planlagt, at baderummet skal males selv samme arbejdsweekend. Pernille indkøber den nødvendige 
maling.   

Ad. 3 Opdatering af hjemmesiden 

 Der mangler en del ældre referater og regnskaber fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder på 
hjemmesiden.  Når de er fundet, Pernille og Eva søger, lægges de på hjemmesiden af Mikkel, så vi får en 
fuldkommen og overskuelig oversigt over foreningens aktiviteter gennem tiden.  

 Stamtræ opdateres af Olav med de sidste nytilkomne og lægges på hjemmesiden af Mikkel 

 Printning af stamtræet i posterformat til ophæng på toiletvæggen er i støbeskeen. Der er enighed om at det 
er et godt sted at studere sin familie. 

 Listen med vigtige telefonnumre bliver opdateret og sat i mappen på reolen samt lagt ud på Drejets 
hjemmeside.  

 Det er planen, at lave en oversigt som tidslinje med bestyrelsens medlemmer siden Den selvejende 
institution blev dannet i 1978 (?) 

Ad. 4 Forberedelse til generalforsamlingen 27. juli 2019  

 Bestyrelsen gennemgik de obligatoriske og andre relevante punkter til agendaen for generalforsamlingen 27. 
juli 2019. Indkaldelsen med agendaens punkter udarbejdes og fremsendes på mail til alle myndige 
medlemmer senest 14 dage før afholdelsen.  

 Notatet fra Thomas, om opsætning og renovering af eksisterende solcelleanlæg ved kyststrækninger og i 
fredede naturområder, blev modtaget til gennemlæsning i bestyrelsen. Det besluttedes, at fremsende 
notatet på mail til alle medlemmer forud for årets generalforsamling. Notatet lægges desuden på Drejets 
hjemmeside sammen med indlæggene om fremtidig energi på Drejet.  

 Bestyrelsen drøftede indholdet i medlemslisten og opfordrer alle medlemmerne til at huske at opdatere 
kontaktinformationerne, gerne inden generalforsamlingen, så mail og breve vil nå frem og at telefonkontakt 
ligeledes er mulig. 

 
Ad. 10 Evt. 

 Det blev ikke taget emner op under eventuelt 

 

 

 


