
Kære	  alle,	  

Det	  er	  med	  blandede	  følelser,	  at	  sidste	  års	  referat	  fra	  GF	  læses.	  Jeg	  nyder	  at	  mærke	  de	  stærke	  kræfter,	  der	  
arbejder	  for	  fællesskabet,	  og	  uden	  at	  vi	  i	  Skive	  har	  ydet	  en	  ærlig	  indsats	  for	  Drejet	  i	  en	  årrække,	  har	  vi	  haft	  
fornøjelsen	  af	  en	  uge	  i	  sommers.	  Det	  er	  utroligt,	  hvilken	  udvikling	  og	  renovering	  vores	  lille	  hus	  gennemgår.	  
Heldigvis,	  for	  det	  er	  i	  den	  grad	  bevaringsværdigt	  og	  burde	  på	  Unescos	  liste	  over	  særligt	  bevaringsværdige	  
bygninger.	  	  
El	  som	  energikilde	  er	  imidlertid	  ikke	  bevaringsværdighed	  for	  mig	  at	  se	  –	  det	  fås	  i	  rigelige	  mængder	  alle	  
mulige	  andre	  steder	  i	  vores	  verden,	  og	  vil	  ændre	  brugen	  af	  Drejet	  radikalt.	  Hvis	  vi	  vil	  el,	  findes	  der	  rigtig	  
mange	  andre	  skønne	  steder	  i	  Danmark.	  	  

Før	  jeg	  går	  ind	  i	  kampen	  mod	  el,	  har	  jeg	  en	  stor	  bøn	  til	  jer	  i	  bestyrelsen.	  Lad	  være	  med	  at	  haste	  en	  
beslutning	  igennem,	  men	  lad	  beslutningen	  bundfælde	  sig	  over	  en	  årrække,	  så	  beslutningen	  ikke	  bliver	  
trukket	  ned	  over	  hovedet	  på	  nogen.	  Jeg	  forestiller	  mig	  nemt,	  at	  denne	  proces	  tager	  5	  år!	  Brede	  forlig	  er	  at	  
foretrække.	  Forhastede	  beslutninger	  giver	  splid	  og	  forringer	  personligt	  min	  lyst	  til	  at	  komme	  på	  Drejet	  i	  den	  
store	  families	  selskab.	  Alt	  skal	  undersøges	  til	  bunds,	  hver	  en	  sten	  vendes,	  og	  når	  beslutningen	  tages	  
endeligt	  på	  GF,	  ønsker	  jeg	  mig,	  at	  en	  beslutning	  ikke	  gennemtrumfes	  med	  et	  snævert	  flertal.	  

En	  del	  af	  at	  sikre	  en	  ordentlig	  proces	  er	  for	  mig	  også,	  at	  ingen	  nuværende	  installationer	  fjernes	  på	  Drejet.	  
De	  udskiftes	  og	  vedligeholdes	  derimod	  som	  det	  mest	  naturlige,	  når	  de	  vurderes	  at	  være	  defekte.	  
Da	  vi	  renoverede	  den	  store	  tanghytte,	  var	  det	  meget	  vigtigt,	  at	  vi	  rev	  ned	  og	  byggede	  op	  så	  hurtigt	  som	  
muligt,	  så	  vi	  ikke	  ændrede	  på	  omgivelserne.	  Da	  der	  en	  vinter	  sprang	  et	  vandrør,	  var	  det	  naturligt,	  at	  få	  røret	  
udskiftet,	  så	  vandet	  kunne	  løbe	  den	  rigtige	  vej	  igen.	  Når	  gaskøleskabet	  tages	  ud	  af	  drift,	  fordi	  det	  er	  farligt,	  
indkøbes	  som	  det	  mest	  selvfølgelige	  et	  nyt,	  der	  lever	  op	  til	  sikkerheden	  og	  brugervenligheden.	  Hvis	  der	  er	  
brug	  for	  at	  få	  gennemgået	  vores	  gasinstallationer	  en	  gang	  om	  året	  eller	  hver	  andet	  ligesom	  i	  sejlbåde	  og	  i	  
campingvogne,	  så	  er	  det	  det,	  vi	  gør.	  Det	  er	  en	  del	  af	  driften,	  som	  er	  mindst	  lige	  så	  vigtig	  som	  at	  skifte	  
hegnspæle	  og	  male	  led.	  Derfor	  vil	  jeg	  gerne	  foreslå	  bestyrelsen	  at	  indkøbe	  et	  nyt	  køleskab	  til	  den	  nye	  
sæson.	  Hvis	  ikke	  tiden	  eller	  ekspertisen	  er	  til	  stede	  i	  bestyrelsen,	  tilbyder	  jeg	  gerne	  at	  undersøge	  markedet	  i	  
løbet	  af	  foråret,	  så	  et	  muligt	  indkøb	  kan	  foretages	  inden	  1.	  juni.	  	  

Er	  gas	  problematisk?	  Nej,	  det	  er	  en	  påstand.	  En	  forhastet	  konklusion	  på	  et	  skræmmebillede.	  Lige	  som	  med	  
elektricitet,	  trafikken,	  bålet	  ved	  tanghytterne,	  havet	  og	  andre	  farer	  derude	  i	  den	  virkelige	  verden,	  skal	  vi	  
forholde	  os	  til	  vores	  omgivelser	  og	  navigere	  i	  dem.	  En	  stor	  del	  af	  københavnerne	  har	  gas	  til	  komfuret,	  og	  
det	  voksende	  antal	  campister	  lever	  med	  gas	  i	  campingvogne,	  og	  gas	  i	  både	  er	  også	  uproblematisk.	  
Gasgrillen	  havde	  jeg	  nær	  glemt.	  
Frygt	  –	  hvor	  kommer	  den	  fra?	  Af	  skræmmebilledet.	  Vi	  vælger	  selv,	  om	  vi	  vil	  dyrke	  den,	  eller	  overmande	  
den.	  Frygt	  kan	  der	  arbejdes	  med.	  Som	  ansvarlige	  voksne	  har	  vi	  selvfølgelig	  et	  ansvar	  for	  at	  opdrage	  vores	  
børn	  i	  brug	  af	  Drejet,	  så	  vi	  har	  det	  i	  mange	  år.	  

Der	  er	  masser	  af	  fordele	  ved	  el,	  og	  de	  taler	  nærmest	  for	  sig	  selv.	  Varmluftsovn,	  stor	  kølesøjle,	  evt.	  med	  frys,	  
opvaskemaskine,	  vaskemaskine,	  varme	  bade,	  fjernsyn,	  opladning	  af	  diverse	  elektroniske	  hjælpemidler.	  
Værktøj	  ved	  ombygning	  og	  renoveringer	  på	  Drejet.	  

De	  sidste	  40	  år,	  som	  jeg	  vil	  kalde	  nyere	  tid,	  har	  det	  været	  muligt	  at	  bygge	  et	  moderne	  sommerhus.	  Det	  vil	  
altid	  være	  nemmere	  med	  elværktøj,	  men	  det	  er	  ikke	  nødvendigt.	  



Hvis	  el	  kommer	  til	  Drejet,	  vil	  støjforureningen	  brede	  sig,	  og	  den	  værdi,	  der	  er	  ved	  roen	  og	  hinandens	  
nærvær,	  vil	  være	  væk	  i	  al	  fremtid.	  Hvis	  det	  er	  blevet	  umuligt	  at	  få	  strøm	  til	  elklaveret	  via	  et	  bilbatteri	  som	  
før	  i	  tiden,	  må	  vi	  have	  fat	  i	  en	  akustisk	  guitar.	  Eller	  synge	  uden	  akkompagnement.	  

Der	  er	  forskellige	  alternativer	  til	  indlagt	  el.	  Vi	  kan	  indkøbe	  en	  nyere	  og	  mere	  moderne	  generator,	  der	  ikke	  
har	  de	  samme	  udfordringer	  som	  den	  gamle.	  Honda	  laver	  nogle	  små	  og	  meget	  fikse	  til	  ethvert	  formål,	  og	  
som	  i	  øvrigt	  er	  meget	  støjsvage.	  

Nuværende	  elanlæg	  på	  Drejet	  

Vi	  skal	  have	  taget	  en	  fast	  beslutning	  om,	  hvad	  vores	  solcelleanlæg	  skal	  bruges	  til.	  I	  sin	  tid	  blev	  anlægget	  
bevilget,	  fordi	  den	  ældre	  generation	  savnede	  læselys,	  men	  i	  dag	  bliver	  anlægget	  brugt	  til	  opladning	  af	  
diverse	  elektroniske	  enheder	  og	  til	  lys	  i	  køkkenet.	  Mangler	  vi	  kapacitet	  på	  anlægget,	  hvis	  vi	  kun	  bruger	  
anlægget	  til	  det	  oprindelige	  formål?	  Er	  anlægget	  blevet	  overhalet	  inden	  om	  af	  moderne	  batteridrevne	  
læselys?	  Solceller	  kan	  måske	  være	  et	  begrænsende	  alternativ	  til	  Drejet.	  Vi	  skal	  beslutte	  os	  for,	  om	  vi	  har	  
behovet,	  og	  hvad	  vi	  vil	  bruge	  den	  eksisterende	  el	  til.	  Læselys	  –	  ja,	  hvis	  det	  stadig	  ønskes.	  Medbring	  en	  
powerbank	  til	  telefonen	  –	  ja,	  hvis	  du	  ikke	  vil	  undvære	  den.	  Hvis	  vi	  beslutter	  os	  for,	  at	  vi	  har	  et	  behov	  for	  el,	  
skal	  alle	  muligheder	  vendes	  grundigt,	  så	  den	  rigtige	  løsning	  vælges	  for	  Drejet.	  

Økonomi:	  I	  bestyrelsen	  drøftes	  det,	  hvordan	  vi	  kan	  bevare	  sammenhængskraften	  i	  familien.	  Ud	  fra	  et	  
økonomisk	  perspektiv	  synes	  jeg,	  det	  er	  for	  dyrt	  at	  indlægge	  el,	  dels	  i	  forhold	  til	  tilslutningsafgift,	  dels	  i	  
forhold	  til	  de	  øgede	  driftsomkostninger,	  som	  et	  øget	  forbrug	  vil	  give.	  	  Det	  vil	  blive	  for	  dyrt	  for	  dem,	  der	  ikke	  
har	  for	  mange	  midler	  at	  gøre	  med.	  Jeg	  kan	  på	  ingen	  måde	  støtte	  en	  løsning,	  der	  ekskluderer	  
familiemedlemmer,	  fx	  med	  tvungne	  engangsbeløb,	  som	  det	  var	  tilfældet,	  da	  vi	  fik	  kloakeret.	  Min	  far	  valgte	  
at	  udmelde	  sig	  af	  foreningen	  netop	  på	  grund	  af	  engangsbeløbet,	  og	  han	  har	  ikke	  været	  til	  vores	  ellers	  så	  
fantastiske	  mødedag,	  generalforsamlingen,	  siden.	  Det	  er	  jeg	  ked	  af,	  og	  jeg	  frygter,	  at	  flere	  vil	  følge	  trop.	  

Nu	  må	  jeg	  hellere	  få	  hold	  i	  mig	  selv	  igen,	  så	  det	  ikke	  bliver	  alt	  for	  uoverskueligt	  –	  jeg	  kunne	  skrive	  en	  hel	  bog	  
om	  Drejets	  fortræffeligheder	  uden	  brug	  af	  el.	  Jeg	  vil	  dog	  lige	  ridse	  mine	  standpunkter	  op	  igen.	  

• El	  er	  ikke	  nødvendigt,	  og	  vi	  styrker	  sammenhængskraften	  ved	  at	  bevare	  Drejet	  i	  nuværende	  form	  
• Gas	  er	  ikke	  farligt	  
• Frygt	  er	  et	  skræmmebillede	  og	  noget,	  vi	  kan	  bekæmpe	  og	  arbejde	  med.	  Det	  forpligter	  resten	  af	  

fælleskabet	  
• Kontingentforøgelse	  og	  engangsbeløb	  giver	  risiko	  for	  yderligere	  ekskludering	  af	  familiemedlemmer	  
• Vi	  skal	  renovere	  nuværende	  installationer,	  herunder	  gaskøleskab.	  Jeg	  tilbyder	  at	  arbejde	  videre	  

med	  dette	  
• Giv	  processen	  den	  fornødne	  tid,	  inden	  forhastede	  beslutninger	  tages.	  

Jeg	  vil	  i	  øvrigt	  gerne	  opfordre	  bestyrelsen	  til	  at	  publicere	  alle	  indlæg	  på	  vores	  fællesmail,	  så	  vi	  medlemmer	  
kan	  danne	  os	  så	  bredt	  og	  nuanceret	  et	  billede	  som	  muligt	  af	  processen	  frem	  mod	  en	  beslutning.	  

	  

De	  bedste	  hilsener	  fra	  Anders	  Borgaard	  


