
Generalforsamling lørdag 27. juli 2013. 

 

Tilstede: Lene, Pernille, Thomas, Niels, Ellen, Per, Turi, Kirsten, Klavs, Peter, Olav, 

Jørgen, Ruth, Ole, Eva, Caroline, Joachim, Mette, Sofie, Sara, Christian og Eva  

 

(der er to navne jeg ikke kan læse i referatbogen, hvis nogen ikke er nævnt, vil 

jeg gerne høre nærmere) 

 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg til bestyrelsen.  

Lene, Anders og Pernille er på valg.  

Lene og Pernille genopstiller  

Anders genopstiller ikke.  

Valg af suppleanter.  

Stig og Ole blev valgt sidste år. 
6. Valg af revisor.  

Sofie blev valgt sidste år og genopstiller. 
7. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen  

(mail: bestyrelsen@drejet.dk) i hænde senest 24. juni, så vi kan formidle 

det videre til medlemmerne. 

8. Evt. 

 

 

Ad. 1 

 Thomas vælges. 

 

Ad. 2 

 I år er det Kirstine og Jens’ 100års bryllupsdag. 

Foreningen har fået to nye medlemmer siden sidste generalforsamling: 

Sofie og Joachim. 

Der er blevet etableret terrasse og ny vask på nordsiden af huset. 

 

Kommentarer til beretningen: 

 

• Langelands Kommune har haft en medarbejder ude og få 

aflæsningssystemet til at fungere, da Kommunen ikke kunne modtage 

data fra vores måler. Kommunen ville sætte en 3 meter høj mast op som 

kunne sende signalet over bakken. Kommunen fandt dog en alternativ 

løsning ved at sætte en mobiltelefon i målerskabet. 

• Ved driftproblemer på vand og kloak, kontaktes Kommunen. Der hænger 

en seddel op opslagstavlen i huset med døgntelefonnummer. 

• I uge 32 kommer check fra Kommunen på vand og kloak. Dette checkes af 

Kommunen 2 gange årligt (forår og efterår). 



• Forsyningen – vand og kloak – har fået en nøgle til Drejet. 

• Terrassen er ikke færdig, det tænkes, der skal laves væg og tag mhp 

udekøkken. 

• Rengøring og klargøring af huset til denne sommer har været 

imponerende. Holdet som har gjort huset rent får en stor tak for det store 

arbejde der er lagt i dette. 

 

Ad. 3 

 Pernille gennemgår regnskabet, dette vedhæftes. 

 

Kommentarer til regnskabet: 

 

• Siden det nye betalingssystem er økonomien langt mere sund. Der 

kommer flere positive tilkendegivelser i forhold til systemet, som opleves 

langt mere rummeligt i forhold til familien. 

• Det ønskes, at vi i bestyrelsen gør en indsats for at holde fast i alle grene 

af familien.  

 

Budget 13-14 

 Pernille fremlægger. 

 

Kommentarer til budget: 

 

• Det drøftes, hvor stor kassebeholdningen bør være i forhold til 

medlemstal, udgifter m.m. 

• Bestyrelsen mener, at det er hensigtsmæssigt at kunne dække et års 

udgifter ca. kr. 25,000.  

• I forhold til vedligehold og overblik over dette savnes en plan der er 

langsigtet og tager højde for kommende behov, således der er en 

overordnet linje i arbejdet. 

• Jørgen fremlægger planen ved lukningen af huset medio september – 

november. (Planen vil blive fremsendt til alle på mail.) 

 

Ad. 4 

 Det vedtages at fastholde kontingentet uændret næste år. 

 

Ad. 5 

 Pernille, Lene og Anders er på valg.  

 Anders genopstiller ikke. 

 Pernille og Lene genopstiller. 

 Pernille og Lene genvælges. 

 Olav vælges ind i bestyrelsen. 

 

 Som suppleanter (gen)vælges Ole og Stig. 

 

 Anders anerkendes for at have lagt et stort arbejde og tid på Drejet. 

 

Ad. 6 

 Sofie genvælges. 



 

Ad. 7 

 Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen. 

 

Ad. 8 

Drejet har Jubilæum i 2017, det foreslår, at foreningen inviterer til fest og 

at vi fra næste år starter med at spare op til festen. Mette, Sofie og Lene 

starter et festudvalg, andre og flere er meget velkomne til at være med i 

festudvalget. 

 

Det henstilles, at udemøbler sættes ind i vinterhalvåret i tanghytterne. 

 

En tanke: Kunne vi have to fællesskabsuger – ugen før og ugen efter 

generalforsamlingen? 

Dette afføder en samtale om bruge af huset, vi vil i det kommende år i 

bestyrelsen forsøge at skitsere reglementet i forhold til brugen af huset. 

 

Der er et ønske om at få en større kontakt til familiens 

ungdomsgeneration, som bor i udlandet. 

 

Pernille orienterer, på opfordring, om brugen af huset denne sommer. 

Alle uger, med undtagelse af den første uge, er blevet brugt i 

sommerperioden. 

 

Det bliver besluttet, at vi skal i vandet, dette vedtages enstemmigt. 

 

 

Efter badeturen konstitueres bestyrelsen: 

 

Formand: Eva 

Kasser: Pernille 

Sekretær: Marlene 

Medlem: Lene 

Medlem: Olav 

 

Suppleanter: Ole og Stig. 

 

 

Således opfattet. 

 

Tak for en god generalforsamling og god sensommer til jer alle. 

 

Kærlig hilsen 

Eva 

  

 

 

  

 


