
Referat af generalforsamling d. 26/7 2003 på ”Drejet” 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning –herunder godkendelse af revideret regnskab 
3. Fastsættelse af kontingent 
4. Valg til bestyrelsen 
5. Valg af revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt 

 
Ad 1. Jens Chr. Blev valgt til dirigent. 
Dagsordenen blev sendt ud i april 2003. Generalforsamlingen var dermed rettidigt indkaldt. 
Tilstede var 16 af i alt 44 stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen var dermed ikke 
beslutningsdygtig. I henhold til praksis blev der straks indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til 
afholdelse efter en øl og afsyngelse af ”Du danske sommer, jeg elsker dig”. 
 
Generalforsamlingen blev herefter genoptaget som ekstraordinær generalforsamling. 
 
Ad 2. Formanden, Tine, var bortrejst men havde sendt en skriftlig beretning, som blev læst op af Pernille. 
Formanden takkede i beretningen for tagudvalgets forarbejde med det nye tag, der har etableret sig smukt, og 
de 45 familiemedlemmer , som brugte en weekend i vinter på at fælde træ i Norge til renovering af 
tanghytterne. Formanden konstaterede , at den nye medlemsstruktrur nu havde kørt i et år og tilsyneladende 
fungerer. 
 
Der var ingen kommentar til beretningen. 
 
Pernille gennemgik regnskabet. Med den nye medlemsstruktur er der 31 aktive, 13 passive og 17 hvilende 
medlemmer. 
 
Per havde modtaget er brev om, at gravstedet i Svendborg eventuelt skulle flyttes med ikke blev det 
alligevel. Brevet blev videregivet til bestyrelsen. 
Per henstillede til at der blev givet besked om brug eller ikke brug af stamugerne og af huset i øvrigt. 
Klavs påpegede, at registrering af brugen kan være nyttigt, hvis der sker noget med huset eller grunden, 
f.eks. indbrud. 
Anders efterlyste en afklaring af om man skal melde til eller fra mht. til brug af stamugen. 
 
Sidste år blev det vedtaget at man senest en måned før stamugens begyndelse skal meddele Per hvis man 
ønsker at benytte sin stamuge. Har Per ikke fået besked, er ugen til rådighed for andre som kan  
få den tildelt hos Per (først til mølle princippet). Man kan IKKE bytte indbyrdes. 
Per tog dette til efterretning. 
 
Mette spurgte, om økonomien er anderledes med den nye struktur. Pernille oplyste, at økonomien stort set er 
uændret. Stig opfordrede til at undersøge om udgifter til gebyrer og lign. kan  gøres mindre.  
 
Ad 3. Pernille gennemgik budgettet for 2003-2004. Kontingentindtægterne forventes at være uændrede. 
Udgift 5.000 kr. til tanghytten er rent overslag. På den baggrund foreslog bestyrelsen uændret kontingent.  
 
Bo bekræftede, at transporten af træ til tanghyttern e fra Norge vil koste ca. 5.000 kr. Klavs oplyste, at der 
formentlig vil være yderligere udgifter på op til 5.000 kr. til renovering af tanghytterne. Desuden er hele 
toiletsystemet på randen af sammenbrud. Udgifterne hertil er måske 4-5.000 kr. 



Jørgen oplyste, at der skal købes materialer for til stern for 1.500-2.000 kr. 
Per oplyste at pumpen i køkkenet er i stykker. Forventet pris 2-3.000 kr. Er dog muligvis dækket af garanti.  
Lene foreslog, at der måske etableres tørkloset i stedet for det nuværende syst em. Et komplet anlæg kan fås 
for ca. 5.000 kr. 
 
Budgettet blev justeret med de nye oplysninger. Bestyrelsen foreslog herefter, at kontingentet blev sat op fra 
610 kr. til 700 kr. for aktive og fra 350 kr. til 400kr. for passive. 
 
Forslaget om forhøjelse af kontingentet blev vedtaget enstemmigt. Ingen undlod at stemme. 
 
Ad 4. Tine, Pernille og Ole var på valg. (Ikke Mette, som angivet i indkaldelsen). 
 
Tine og Ole modtog ikke genvalg. 
 
Pernille blev genvalgt. 
Som nye medlemmer valgtes Anders og Lene uden modkandidater. 
 
Per foreslog, at der blev valgt to suppleanter i stedet for én. Generalforsamlingen nøjedes dog med at 
genvælge Klavs som suppleant. Thomas oplyste, at bestyrelsen ifølge vedtægterne kan supplere sig selv, i 
princippet i ubegrænset omfang.  
 
Ad 5. Hanne blev ringet op på stedet og meddelte, at hun modtog genvalg. Hanne blev straks genvalgt med 
et bifald, der forhåbentlig kunne høres i den anden ende af telefonen. 
 
Ad 6. Jørgen redegjorde for det forslag, han havde sendt til bestyrelsen, og oplyste, at forslaget lige så meget 
var ment som et debatoplæg.  
 
Thomas støttede tanken om, at den biologiske familie skal have sikkerhed for kontrol med foreningen, men 
mente, at det burde sikres med regler om kvalificeret flertal (eller enstemmighed) blandt biologiske  
medlemmer i særlige tilfælde (opløsning, formålsbestemmelsen, medlemsstatus og lign.) og at den 
almindelige drift kunne besluttes af alle de tilstedeværende (stemmeberettigede) ved generalforsamlingen. 
Thomas foreslog, at vedtægterne blev modern iseret og opdateret til næste generalforsamling.  
Klavs, Jørgen og Pernille var enige i den fremgangsmåde. 
Generalforsamlingen tog forlaget om en modernisering/opdatering til efterretning, så et konkret forslag kan 
fremlægges næste år eller som minimum en o pdatering med de ændringer der er vedtaget i tidens løb men 
aldrig skrevet ind i vedtægterne.  
 
Ad 7. Den nye tanghytte laves i uge 42. I begyndelsen af ugen er der nedrivning af den gamle hytte, i 
slutningen af ugen vil den nye hytte blive påbegyndt. Klavs og Bo har meldt sig som hytteudvalg. Hvis man 
har tid og mulighed for at deltage i uge 42, bedes man give Klavs og Bo besked hurtigst muligt så de har 
overblik over antal medhjælpere.  
 
Per har meldt sig som pumpeudvalg både for pumpen i køkkenet og for renovering af toiletsystemet. 
 
Jørgen vil stå for afslutning af taget omkring skorstenen. 
 
Stig har købt rettighederne til internet-adressen drejet.dk Stig opfordre til at nogen tager sig tid til at lave en 
hjemmeside. Mette efterlyser materiale (medlemsliste, jubilæumsbog, billeder m.m.) til en hjemmeside. Hvis 
nogen har noget af interesse kan det sendes til Mette på mail: Mette.Bang@wannadoo.dk 
Pernille påpegede, at hvis der er en medlemsliste er der lovkrav om at siden skal beskyttes med password. 
 
Generalforsamlingen sluttede med fotografering og tak til dirigenten. 


