
Odense d. 20/11 2011 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt på Drejet lørdag d. 19/11, 2011 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Skal bestyrelsen fortsætte med at arbejde for vandværksvand til Drejet? 

3. Eventuelt 

 

Ad 1. Stig vælges til dirigent, og takker for valget. 

 

Herefter synges ”Regnvejrsdage i november” (det var den eneste sang i sangbogen der passede 
nogenlunde til årstiden). 

 

Stig konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

Ad 2. Anders summerer op, at det tilbud, vi har fået fra Langelands forsyning, om vandforsyning og 
kloakledning, overskrider den pris, som den ordinære generalforsamling gav bestyrelsen mandat til 
at arbejde videre med. Derfor skal vi i dag beslutte, om vi vil betale de ekstra 75.000,-, denne 
løsning koster. Alternativt vil Langelands forsyning etablere en samletank på Drejet. 

 

Herefter får Pernille ordet og læser tre e-mails op, som er kommet fra Jane og Olav, Charlotte og 
Jens samt Egil, der desværre ikke havde mulighed for at deltage. De tre tilkendegivelser er positive 
over for vandløsningen. 

 

Desuden ridser Pernille op, hvilke etableringsomkostninger der er, ved de 2 mulige løsninger: 

                   

 



Samletankløsningen vil koste os omkring 50.000,- og vandløsningen vil koste os 175.532,33. Ved 
vandløsningen har vi et færdigt projekt. 

 

Herefter er der en livlig debat for og imod de to forskellig løsninger. Kort fortalt er argumenterne 
for samletankløsningen: 

1. At bevare stedet, som det er 
2. Det er den billigste løsning 

 

Argumenter for vandløsningen: 

1. Mere driftsikkert system med et minimum af vedligeholdelse, da vi slipper for pumper 
2. siden vi fik toilet, har vi haft problemer med det, p.gr.a. okker i vandet, det problem løses 
3. vi skal ikke holde øje med, om der er en tank, der skal tømmes 
4. vi slipper for at skulle hente vand i dunke 

 

Der tales desuden om økonomien ved at vælge den dyre vandløsning. Det bliver besluttet at vente 
med at diskutere finansiering til efter, vi har valgt, hvilken løsning vi skal have. 

 

Vi går til afstemning og stemmer om følgende to løsninger: 

A. Tankløsning uden vand, pris ca. 50.000,- 
B. Kloakledning og vand, pris 175.532,33 

 

Der er 18 stemmeberettigede medlemmer tilstede, da Jørgen blev nødsaget til at forlade 
generalforsamlingen inden afstemningen. 

 

Der er 7 stemmer for løsning A 

Der er 9 stemmer for løsning B 

2 personer undlader at stemme 

 

Derfor er det vedtaget, at vi skal meddele Langelands forsyning, at vi ønsker at tage imod deres 
tilbud om at få etableret vand og kloak på Drejet. Pernille påtager sig den opgave. 

 

Herefter går vi over til at finde ud af, hvordan vi skaffer de manglende penge. Vi har dags dato 
25.000 kr. dvs. vi mangler 150.000 for at kunne betale for arbejdet. Hvilket svarer til ca. 3.000 kr. 
pr medlem (aktive, passive og hvilende). 

 

Vi beslutter følgende finansieringsmodel. 

Pernille sender som besluttet på den ordinære generalforsamling opkrævning på 500,- ud til alle 
medlemmer. 



 

Desuden skal der sendes et blankt girokort ud til samtlige medlemmer med opfordring om at 
indbetale 3.000,-. Hvis alle betaler både de 3.000,- og de 500,- har vi penge nok til at betale det 
hele. 

 

Det må påregnes, at det ikke er alle, der har mulighed for eller ønske om at betale de 3.000,-. Derfor 
får bestyrelsen mandat til at finde billigst mulig finansiering af det manglende beløb. Bestyrelsen 
skal desuden udarbejde et forslag, så de, der ikke kan betale her og nu, kommer til at betale over en 
årrække. 

 

Ad 3. Der er ikke noget til eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

PS.  Vi har brug for pengene til at betale Langelands forsyning hurtigst muligt. De påbegynder ikke 
arbejdet, før vi har betalt tilslutningsafgifterne. Det er vigtigt, at arbejdet begyndes inden for rimelig 
tid, da det skal være afsluttet senest d. 12/4 2012. Ved hurtig indbetaling har vi desuden et overblik 
over hvor meget, der skal finansieres, og det giver os tid til at finde den billigste lånemulighed. 

 

Derfor opfordrer bestyrelsen de, som har besluttet sig for at betale, til at de gør det så hurtigt 
som muligt enten, når man modtager et girokort, eller ved overføre pengene til Drejets konto: 
reg. nr. 3596 konto nr. 6274617 (husk at skrive navne, så vi ved, hvem der har betalt). Ved 
betaling fra udlandet kan man benytte følgende IBAN DK76 3000 0006 2746 17, SWIFT-BIC: 
DABADKKK 

 

Bemærk: For at reducere det beløb, der evt. skal lånes, bedes man som minimum indbetale de 
3.000,-. Hvis man mener, man har mulighed for det, må man meget gerne betale mere (enten som 
en gave eller som et privatlån). Hvis man ikke har økonomi til at betale 3.000,- bedes man betale så 
meget, som man mener, man kan klare. Alt sammen for at minimere størrelsen af det beløb, vi skal 
ud at låne. 


