
Referat af ordinær generalforsamling på Drejet d. 28. juli 2007 
 
Ad. 1 
Vores formand Bo bød velkommen, og forsamlingen valgte Bjørn som dirigent. Det blev konstateret, at der 
var 23 stemmeberettigede til stede, og at forsamlingen dermed var beslutningsdygtig. 
Vi sang ”Du danske sommer…” 
 
Ad. 2 
Bo berettede fra året der gik: 
Belægningen har været god, men fællesugen har ikke været brugt. 
Drejet har afholdt sine to første af de faste arbejdsweekender, hvor der er blevet lavet meget. Systemet med 
at have arbejdsformænd har fungeret rigtig fint ifølge Anders og Lene, som har haft denne tjans hhv. i 
september 2006 og maj 2007.  
Vi har i år fået 1 nyt medlem som er Michaels søn Allister. Pernille kontakter ham. 
Vi har fået 3 nye familiemedlemmer: 
Mette (Vagn) har fået en søn Cornelius 
Anders har fået en datter Signe 
Louise har fået en søn Billy 
 
I 2007 har vi også mistet to kære familiemedlemmer; Ole som døde d. 12. februar og Kirsten som døde d. 12. 
juni. Forsamlingen holdt et minuts stilhed til minde om Ole og Kirsten. 
 
På bestyrelsesmødet i foråret drøftedes det af Jørgen stillede forslag. Diskussion af punktet under indkomne 
forslag. 
Vores hjemmeside udvides med en kalender, hvor man kan se, hvem der er i huset hvornår. 
Gæstebogen bruges, men der opfordres til, at den bruges endnu mere. 
Pernille vil gerne lægge billeder ind på hjemmesiden. Også gamle fotos og dias er meget velkomne. Det er 
bare at sende det til Pernille, så tager hun sig af resten. 
Pernille gennemgik regnskabet som var revideret af Eva. 
Pernille tager hånd om, hvordan familie i udlandet fremover betaler kontingent. 
Mette betaler Steve 1000 kr for det VVS-arbejde han har udført. 
Regnskabet enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 3 
Sammenlægges med punkt 6 
 
Ad. 4 
Lene, Anders og Pernille blev genvalgt. 
 
Ad. 5 
Eva blev genvalgt. 
 
Ad. 6 
Flytning af gravsten. 
Kirsten og Bibis forslag om at flytte gravstenen fra Svendborg til Drejet blev diskuteret. Der var naturligvis 
mange synspunkter. Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for, 4 undladte og 1 imod. Jørgen stemte imod, 
da han fortsat vil opfatte stenen som en gravsten, hvis den oprindelige tekst bevares. 
 
Diskussionen mundede ud i følgende konkrete forslag: 
 

- teksten slibes væk og der forfattes en ny tekst 
- tilføjelse af teksten: Drejet 1943 



- tilføjelse af teksten: Grundlæggere af Drejet samt evt. årstal 
- tilføjelse af teksten: Drejet grundlagt 1943 af 
- at stenen placeres så den kan ses fra begge sider, fx med teksten Drejet på bagsiden. Så man ser 

teksten Drejet når man kommer og navnene når man forlader stedet. 
 

Der var generel stemning for, at det skal være en meget enkel tekst. 
Forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at tage sig af stenen fremover. Dvs. sørge for det praktiske 
vedrørende nedlæggelse af gravsted, flytning af sten mv 
Alle der er interesserede og som har gode ideer til, hvad der skal stå på stenen må meget gerne kontakte en 
fra bestyrelsen, så vi får så mange gode input at arbejde videre med som muligt. 
 
Renovering af huset. 
Anders fremlagde bestyrelsens forslag som blev enstemmigt vedtaget.  
Det betyder samtidig en kontingentforhøjelse på 100 kr for aktive medlemmer og 50 kr for passive 
medlemmer til hhv. 800 kr og 450 kr. som blev enstemmigt vedtaget. 
Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe som tager sig af renoveringen og den deraf følgende nedlukning af 
huset. 
 
Ad. 7 
Jørgen indkøber endnu et udendørsbord og undersøger om vi kan få tilladelse til at lave udekøkken. 
 
Per forbereder til næste års GF et forlag vedrørende lys i huset. 
 
Pernille laver kalender på hjemmesiden, hvor det er muligt at oprette undergrupper, så fx en arbejdsgruppe 
kan kommunikere på den måde. 
 
Thomas er formand for arbejdswekenden d. 2. og 3. september 2007. Tilmeld jer via mail eller hjemmeside. 
 
Lene melder sig som fast rengøringsformand for arbejdsweekenden til foråret. 
 
Olav opfordrer til at bruge gæstebogen noget mere. Brugernavn: drejet og Adgangskode: Langeland 
 
Mette opfordrer til, at man melder sig til den arbejdsgruppe, som skal stå for den indvendige renovering af 
huset. Det er en stor opgave. 
 
Susanne roser den flotte stand huset var i ved årets sæsonstart og melder sig samtidig til arbejdsgruppen. 
 
Jørgen spørger, hvad vi skal stille op med taget. Egil og Olav påtager sig at lave et indlæg om det. 
 
Endelig slutter forsamlingen af med at synge ”Se dig ud en sommerdag” 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Bo formand 
Pernille kasserer 
Mette sekretær 
Lene medlem 
Anders medlem 
Anja og Klavs suppleanter 
 
Vi havde en hyggelig dag på Drejet med fantastisk opbakning endnu engang. Vejret var ikke særlig 
sommerligt, men alligevel blev der badet og grillet og hygget i stor stil. 
 

De bedste hilsener på bestyrelsens vegne Mette 


