
Vesterbro, København 10. august 2009 

Referat af ordinær generalforsamling på Drejet 

 lørdag d. 25. juli 2009  

      Ad. 1: Valg af dirigent 

Bjørn vælges som dirigent og forsamlingen begynder med at synge ”Du danske 

sommer….” og drikke en øl. Mødet holdes for første gang i læ bag granerne, da 

der er godt med vind. Bjørn og Susanne overbringer en hilsen fra Bibi og Fransic 

som de har besøgt i sommer. 

 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning.  

Anders fortæller, at der er blevet afholdt to arbejdsweekends i efteråret, hvor 

der er renoveret mur, udskiftet sydvindue og sålbænke. Der er desuden lavet tag 

på Lokholm. Solpanelet er også blevet installeret og fungerer til alles tilfredshed. 

Det er slut med at bruge kræfter på at pumpe vand fremover. Anlægget er dog 

lille, og derfor skal lys bruge med omtanke, så der til stadighed er el nok til at 

pumpe vand. Der er allerede installeret to lamper over køkkenbordene og der 

kommer et par lamper mere på udvalgte steder til arbejds- og 

orienteringsbelysning. I køkkenet er der opsat nyt køkken hvor der tidligere stod 

højskabe. Der er blevet plads til to under- og overskabe og til en god stor 

bordplade som aflaster pladsen i køkkenet meget. 

Systemet med arbejdsweekender har virket godt. Dog blev pinsen ikke brugt til 

arbejde, da behovet ikke var så stort. Måske vil der i perioder kun være behov for 

en arbejdsweekend om året. 

 

Meld dig til arbejdsweekend d. 4. – 6. september. 

Der skal males udvendigt som den primære opgave. 

Marlene Borgård er formand og kan kontaktes på 40 36 91 82 

 

Under hovedrengøringen i år blev der købt nye madrasser og andre manglende 

ting til hele huset. Desuden blev der ryddet særdeles grundigt op. 

Huset har været fuldt belagt i sæsonen.  

 



Billeder af dagliglivet på Drejet sendes til Pernille. Hun vil påtage sig at lægge 

dem ind på hjemmesiden til alles fornøjelse. 

 

Sluttelig takker Anders alle de involverede for arbejdsindsatsen i årets løb og 

opfordrer til fælles oprydning efter dagen og aftenens festligheder senere. 

 

      Ad. 3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Regnskabet er revideret af Eva og fremlægges af Pernille. Fastsættelse af       

kontingent udsat til efter indkomne forslag. 

 

Ad. 4: Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet fastholdes. 

 

Ad. 5: Valg til bestyrelsen.  

Lene, Anders og Pernille bliver genvalgt.  

 

Ad. 6: Valg af suppleanter.  

Marlene og Ole genvælges. 

 

Ad. 7: Valg af revisor.  

Eva genvælges. 

 

Ad. 8: Indkomne forslag.  

Forslag 1: forslaget trækkes, da der er bred enighed om at dækning af 

forplejningsudgifter blot implementeres i den almindelige drift. Det behøver ikke 

at være så formelt. Det aftales at budgettere med 3000 kr. årligt hvorfor 

budgettet justeres med dette beløb før det godkendes. 

 

Forslag 2a: Fremrykning af ferieugerne med 2 uger vedtages med 12 for, 5 imod 

og 6 undlader at stemme. Fremrykningen gælder først fra 2011. 

Forslag 2b: bortfalder, da forslag 2a blev vedtaget. 

 

Ad. 9: Evt. 

Der er købt en generator, som står på Lokholm (den skal dog lige repareres) 



Jane Hylleborg har spurgt om hendes kajak må ligge på Drejet. Det er der ret 

delte meninger om, men stemningen er imod af hensyn til sikkerheds- og 

tyverifare. 

Peter har hvidløgsplanter med fra Hanne i Sibirien, som stammer fra farmors 

have på Tværvej. 

 

Sluttelig synger vi en sang i den nye tanghytte, hvor generalforsamlingen i 

mellemtiden er rykket ind på grund af en ordentlig byge. 

 Bestyrelsen er konstitueret som sidste år. Næste bestyrelsesmøde holdes i Skive  

d. 6. februar kl. 12, hvor Anders byder på hjemmelavet æblemost. Vi glæder os ☺ 

Kærlig hilsen til alle – både de som var til stede, men også til alle I som sikkert var  

med os i tankerne. 

På bestyrelsens vegne Mette 

 

 

Formandens adresse er: 

Anders Borgaard 

Tjørnevænget 37 

7800 Skive 

abor@skivekommune.dk 

86 19 09 71 


