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August 2019 

Referat af generalforsamlingen lørdag den 27. juli 2019  

 

Mødet blev afholdt på Drejet kl 14 ved bordene sat i læ på vestsiden af huset i et dejligt solrigt sommervejr med frisk 
vind fra øst.  
 
 
Generalforsamlingens dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab 2018/19 aflægges 
5. Fastsættelse af kontingent 2019/20 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af revisor 
8. Energidebat 
9. Indkomne forslag 
10. Eventuelt 

Ad 1. Velkomst ved formanden 

Eva bød velkommen til den store fremødte flok på 30 personer og oplyste, at dette var generalforsamling nr. 45 siden 
den selvejende institution blev oprettet i 1974.  

Pernille redegjorde for årets indkomne kontingentbetalinger og opgjorde, ud fra dette, at foreningen har 49 
medlemmer med stemmeret. 

Ad 2. Valg af dirigent 

Bjørn modtog valget med klapsalver som generalforsamlingens dirigent.  

Han konstaterede, at mødet var rettidigt indkald med 14. dages varsel, som vedtægterne foreskriver og der blev delt 
øl og vand rundt samt sunget ”Danmark nu blunder den lyse nat”, før ordet blev givet til Eva til fremlæggelse af 
bestyrelsens beretning.  

Ad 3. Bestyrelsens beretning 

Eva fremlagde bestyrelsens beretning: 

I Drejets familie i årets gang har været eller kommer følgende runde dage: 

 Gustav 20 år 

 Alistair 30 år 

 Rune 40 år 

 Eva 50 år 

 Olav 70 år 

 Bodil i Sverige 90 år 

 Borge og Troels ville være fyldt 100 år 
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Der er født tre børn i familien siden sidste år generalforsamling: 

 Silje 

 Bjørk 

 Hjalmer 

I årets løb bliver 4 myndige og opnår stemmeret til generalforsamlingen: 

 Rose Marie 

 Caroline BB 

 Juni 

 Carl 

Der blev holdt 2 minutters stilhed for Liss’ død i oktober 2018. 

Året er gået godt med aktivt arbejde omkring at få arbejdet med hegnet gjort færdig. Pælebankerholdet afsluttede 

dette arbejde i foråret og vi må i fællesskab arbejde for at deres tårnfalkepæl bliver brugt flittigt. 

Rengøringsholdet har for 2. år løftet opgaven med at gøre huset klar til sommeren. Dette arbejde har fået meget 

positiv feedback. 

Der er opsat solcelleventilation på huset. 

I efterårets arbejdsweekend er der blevet malet i køkken og på toilet. 

Huset har været fuldt belagt i sommeren. 

Der er planlagt arbejdsweekend 6.-8. september; opgaverne til denne arbejdsweekend vil blandt andet være at 

renovere/lave nyt led. 

Næste år skal vi træffe beslutning om, hvorvidt vi ønsker at få lagt el ind i huset på Drejet fra Langelands El-forsyning. 

Bestyrelsen har et ønske om at få input til, hvilke informationer medlemmerne ønsker belyst inden de skal træffe 

denne beslutning. Vi har fået mange gode indlæg, som alle er lagt på Drejets hjemmeside. 

Hvad vi end beslutter, håber vi, at det vil være god kommunikation og god debat, som vil præge vores erindring om 

denne proces, uanset hvad vi beslutter. 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

Ad 4. Regnskab 2018/19  

Pernille fremlagde og gennemgik, som vor kasserer, i detaljer regnskabet for regnskabsåret 2018/19, dels 
udgiftsposterne dels årets indtægter fra kontingentindbetalingerne og fremviste et positivt årsresultat for Drejet på kr. 
4.072,88, se det medfølgende regnskabsbilag. Regnskabet var forud for fremlæggelsen revideret og fundet i orden af 
Drejets stedfortrædende revisor, Caroline.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 

Ad 5. Fastsættelse af kontingent 2019/20 

Regnskabets posteringer sammenholdt Pernille med det udarbejdede budget for året 2018/19 med kommentarer og 
forklaringer og viste, at der var forbrugt kr. 5.616,80 mindre en budgetteret, se de medfølgende budgetbilag.  Forbrug 
af materialer til vedligehold på Drejet var mindre, bl.a. da pæle og tråde til skellet var indkøbt i tidligere år.  
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Dernæst fremlagde Pernille i detaljer Drejets budget for udgifter og indtægter for året 2019/20, se budgetbilaget. 

Med baggrund i 2019/20 budget foreslog Pernille et uændret medlemskontingent for det kommende år, hvilket 
andrager kr. 800,- for aktive medlemmer og kr. 450, - for passive medlemmer.  

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter 

I bestyrelsen var Pernille, Mikkel og Olav på valg.  Alle 3 var villige til at genopstille og blev valgt til en ny 2-årig 
periode.  

Mille og Ole var på valg som suppleanter. Mille ønskede ikke at genopstille. Ole blev valgt og Espen opstillede og blev 
valgt til den ledige suppleantpost.  

Ad 7. Valg af revisor 

Sofie, vor trofaste revisor, modtog genvalg  

Ad 8. Energidebat 

Eva forklarede igen målet med dagens debat; at bestyrelsen ønsker at få input til, hvilke informationer medlemmerne 
ønsker belyst inden de ved næste års generalforsamling i juli 2020, skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal 
indlægges strøm fra el-nettet på Drejet. Debatten foregik engageret og livlig, styret af dirigenten, med de 
nedenstående 29 indlæg og ordveksling: 

 Thomas: Notatet, udarbejdet på anmodning af bestyrelsen, var ikke specifikt om solceller, men udarbejdet 
for opstilling og ændringer af eksisterende anlæg inden for de zoner Drejet er omfattes af. Reglerne går helt 
ned i detaljer, som at der f.eks. skal søges om tilladelse til opsætning/udskiftning af gelændere. Nogle af de få 
sager der har været med solceller, har været store anlæg, og hvor der er givet dispensation, har det været 
med begrundelse i, at det ikke har været i fuglenes trækruter. Det Thomas har fundet vedrørende solceller er, 
at de ikke må placeres på stativ og skal være placeret på et ikke brændbart underlag. 

 Jo: Hvad med økonomien? 

 Espen: Vi skal tage stilling til energiformen næste år. Ikke økonomien. Økonomien skal komme efterfølgende, 
når den principielle afgørelse om energiform er afgjort.  

 Anders: I princippet er jeg enig i, at afgørelsen skal ske uden at økonomien er afgørende. Men da det for 
mange kan have konsekvenser, kan det heller ikke afgøres uden at økonomien inddrages.  

 Espen: Mener ikke det skal være økonomiske argumenter, der afgør beslutningen.  

 Jørgen: Det handler om energi, både net-strøm, solstrøm eller ingen anden udbygning. 

 Anders: Jeg er glad for Eriks familiens indlæg om fred og idyl på Drejet. Ved at lægge el ind på Drejet, får vi 
alt, hvad el tilbyder ind på Drejet på sigt.  

 Jo: Hvilke behov er nødvendige i fremtiden. Skal det kunne dække elbiler? Skal vi have vindmøller? 

 Thomas: Debatten er hidtil gået med diskussionen om CPAP-maskiner(Continuous Positive Airway Pressure = 
kontinuerligt overtryk i luftvejene). Vi kender ikke behovet for fremtidens krav til el-biler og el-cykler. 

 Anders: Net-strøm er ikke alt eller intet for fremtiden. Der kan tages andre beslutninger i fremtiden. Dem der 
har brug for CPAP, kan selv tage den nødvendige strøm med, men det bliver ikke optimalt. 

 Peter: Jeg er i tvivl, men vil vi i fremtiden være i retning af ikke at bruge fossil energi? 

 Caroline: Min drøm er at alle skal være her. Det er svært og jeg er ikke afklaret. 

 Jo: Det handler om oldemor; at vi skal være her sammen. Vi skal være lige så visionære; i hendes ånd skal vi 
være lige så visionære med fremtiden – grønne og bæredygtige. 

 Lene: Det er 3 der er afhængig af CPAP i familien. Vi kan ikke være på Drejet samtidig. Jeg kan undvære 
telefon, fjernsyn, m.m., men har brug for den CPAP-hjælp, der er nødvendig for mig.  

 Jens Christian: Fremtiden er en hel løsning med hele el-pakken, som min holdning.  

 Niels: Det er ærgerligt, at jeg ikke kan være sammen med min morfar på Drejet, som behøver CPAP. 
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 Mette BB: Har taget beslutning om at el-nettet ikke er nødvendigt, men med hensyn til gas, som 
miljøbelastende energikilde, er jeg i tvivl. Der findes løsninger med el, som gør det nemmere, men hvor går 
grænsen? Skal vi etablere andre løsninger for andre handicap eller behov? 

 Caroline: Beslutningen skal ikke udskydes i 5 år. Det var værd at vide, hvilke løsninger der ligger i fremtiden.  

 Espen: Det er rigtigt, at gas som energikilde er problematisk. Men 600 kroner i gas på ét år er meget mindre, 
end det vi har brugt i brændstof for at komme her til Drejet. Gas er godt, men el har den løsning, der er 
behov for, for at komme her. 

 Lene: Batterier er en stor og tung del af mit behov. Jeg kan ikke selv klare det og sikkert ikke køre selv hertil 
på sigt. 

 Anders: Der er masser af vandtryk, som det ses nu hvor vandhanen er skiftet i baderummet. 

 Per: Jeg får den ilt jeg kan få og falder ikke i søvn. Det skal slås fast, at der ikke er vandtryk til moderne 
faciliteter, så som vaskemaskine. Jeg vil give en sammenstilling om el-matrix/behov 

 Jørgen: Løsningen med el-nettet kan være en lås på et elstik. 

 Susanne: Jeg har været her på Drejet i 20 år og har aldrig savnet noget. Det fantastiske er at møde folk. 
Glæde uden forbedringer. Vi er aldeles tilfredse. På Rauland har vi vand i brønden og stearinlys. Drejet skal 
ikke have meget at vedligeholde.  Her er helt perfekt 

 Anders: Vand indlagt kan sagtens klare vaskemaskine og afløb. Der bruges ikke meget vand til det. Der er 
kapacitet for vand og strøm, til det man kan drømme om.  

 Thomas: Jeg tror ikke, Drejet kommer til at domineres af fjernsyn og alt andet. Der skal ikke laves faste 
installationer til disse ting. Det bliver objekt for indbrud.  

 Eva: Bestyrelsen går i gang med at sammenstille beslutningsforslag om energikilde på Drejet til udsendelse til 
medlemmerne primo 2020, forud for generalforsamlingen i juli måned. Yderlige indlæg i energidebatten fra 
medlemmerne bør indsendes i løber af 2019, for at kunne indarbejdes i det endelige beslutningsforslag.  

 Per: Der bliver udsendt et referat som imødeses, som resultat af debatten. Kommentarer til debatten er 
naturligvis en konsekvens.  

 Jørgen: Det er vigtigt, at den beslutning om fremtidig energi der tages, kommer til at tilgodese alle Drejets 
brugere.  

 

Ad 9. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling og afstemning til generalforsamlingen 2019. 

Ad. 10 Eventuelt 

 Orientering fra Ole om, at der nu er kommet 4 nye brand-daskere. 2 sidder på tagudhænget ved terrassen på 
Huset. 1 er placeret i den store tanghytte og 1 er placeret på Lokholm. 

 Olav orienterede om, at der er indkøbt 4 sorte murespande, som både er til brandmateriel og til rengøring. 
Desuden er der placeret en lang slange med kobling, der passer til vandhanen ved udevasken, og som kan nå 
et stykke ud fra huset i tilfælde af brand. 

 Mette BJ forslog, at der indkøbes en stor parasol til Drejet. Den blev på stedet bevilliget og bliver indkøbt af 
Mette. 

 Peter havde observeret, at gyvel spreder sig på grunden og opfordrer til, at de trækkes op, så de ikke ændre 
den naturlige bevoksning.  

 

Herefter lukkede Bjørn, i sin rolle som generalforsamlingens dirigent, talerrækken og takkede for god, engageret, 
konstruktiv debat, ro og orden under generalforsamlingen og hævede mødet.  

Afslutningsvis blev der sunget ”Svantes Lykkelige Dag”, inden forsamlingen drog til standen for at badede og slappe af 
før det store kaffebord med alskens kager, igen i læ ved huset.   
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Den nye bestyrelse for Drejet 2019/2020 

Konstituering af bestyrelsens medlemmer blev fortaget på et telefonmøde den 5. august og blev som følger: 

 Formand:  Eva 

 Kasserer:  Pernille 

 Sekretær:  Olav 

 Webmaster:  Mikkel 

 Medlem:  Mette BB 

 Suppleanter til bestyrelsen som nævnt i generalforsamlingsreferatet: 

 Suppleant:  Ole 

 Suppleant:  Espen 

 

 

På bestyrelsens vegne ønsker vi hele familien en fortsat god sommer og på gensyn på Drejet. 

Med kærlige hilsner 

Olav, referent 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 


