
Bestyrelsesmøde den 2. marts 2013 
 
Tilstede: Pernille, Marlene, Anders, Lene og Eva 
 
Dagsorden: 

1. Arbejdsweekend – maj 2013  
2. Økonomi 
3. Indkaldelse 
4. Forslag fra Jørgen 
5. Mail vedr. forslag til ændring af kontingentsystem 
6. Evt. 

 
Ad. 1 
Rengøringsweekend 24. - 26. maj - Lene og Kirsten er tovholdere.  
 
Hjælpere søges.  
 
Arbejdsweekend 18. – 20. maj – Da huset lukkes i efteråret jf. punkt 4 sløjfes  
denne arbejdsweekend. Dog er der en arbejdsopgave, som skal udføres inden 
huset lukkes, 
 
folk til dette arbejde søges: 
Malearbejde af det træ som skal bruges. Jørgen indkøber materialerne (træ og 
maling). Arbejdet kan udføres i tanghytterne. 
 
Ad. 2  
Der er kr. 35.000, der kan bruges til alm. drift og vedligehold. 
Bestyrelsen indstiller, at vi holder kontingentet på det nuværende niveau. 
 
Ad. 3 
Pernille, Lene og Anders er på valg. 
Pernille  modtager genvalg 
Lene   modtager genvalg 
Anders  træder ud af bestyrelsen 
 
Forslag til generalforsamlingen sendes til bestyrelsen på mail: 
bestyrelsen@drejet.dk 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 
 
Ad. 4 
Jørgens forslag vedtages: 
Huset lukkes fra den 10. september til 3. november mhp. udvendig vedligehold. 
Jørgen er arbejdsleder.  
 
Er der folk som kan give en hånd i denne periode?  
 
Ved vejrlig i den pågældende periode inddrages fællesskabsugen 2014 til 
arbejdsuge, da det udvendige vedligehold ikke kan udsættes. 
 



Reminder: 
Året på Drejet frigives først til booking 1. marts. reserveringer inden denne dato 
er med forbehold.  
Året på Drejet går fra 1. marts – 28./29. februar jf. bookingreglerne. 
 
Ad. 5 
Bestyrelsen har fået en henvendelse med forslag om en ændring af 
betalingssystemet, så man betaler en lavere grundafgift og en given pris pr. 
overnatning. 
Dette system har fungeret tidligere, det er bestyrelsens opfattelse, at det ikke 
kørte optimalt. Bestyrelsen mener, at administrationen af et sådan system vil 
blive omfattende og vi ville mangle sikkerhed for at faste udgifter. 
Bestyrelsen har en fornemmelse af, at den yngre generation ikke har 
tilstrækkelig viden om, hvordan systemet hænger sammen. 
Det nuværende system sigter mod, at så mange som muligt har mulighed for 
brug af huset. Dette imødeses af de forskellige muligheder for medlemskab og 
muligheden for at skifte mellem disse typer af medlemskab. 
 
Bestyrelsen mener, at vi skal sikre kendskab og information til de medlemmer af 
Drejet, som ikke er dansktalende. Pernille oversætter vores vedtægter til engelsk 
og de sendes til de medlemmer, som ikke er dansktalende. 
 
Ad. 6 
Drejet har 75års jubilæum i 2017.  
 
 
Mange hilsner 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Eva 


