
Referat af ordinær generalforsamling på Drejet d. 24/7 2004 
 
Formand Bo byder de mange familiemedlemmer velkomne. 
 
Ad1. Ole Jæger vælges som dirigent. 
Det konstateres, at GF er beslutningsdygtig med 26 fremmødte stemmeberettigede 
medlemmer. Forsamlingen synger,  Se dig ud en sommerdag. 
 
Ad2. Mange har brugt huset i løbet af sommeren, men der opfordres til, at det bruges hele 
året. 
Foreningen tæller 46 stemmeberettigede medlemmer. Økonomien er bæredygtig med den nye 
struktur. 
For første gang i Drejets historie har vi et medlem på 90 år. Et stort til lykke til Faster Karen 
fra hele familien. 
Benjamin og Bård er nye medlemmer. 
Medlemslisten er opdateret, men husk at orientere Lene om løbende ændringer herunder e-
mailadresser. 
Bestyrelsen har taget initiativ til at ajourføre vedtægterne. Thomas har gjort et kæmpe stort 
stykke arbejde. Tak for det. 
I arbejdsugen er gjort et kæmpe arbejde med den nye tanghytte, køkken, pumpe, huller i vejen 
maling m.v. En stor tak for det. 
Træerne i skoven skal fældes i august. Meningen er at genskabe den oprindelige natur. 
Fremmødet i dag antyder at familien fremover vil være engagerede og aktive på Drejet. 
 
Ad3. Pernille omdelte og gennemgik budget og regnskab for 2003/04. En del regninger bliver 
først betalt på næste års budget, derfor det umiddelbart store overskud. Regnskabet er 
revideret af Hanne Myrén. Regnskabet godkendes enstemmigt af forsamlingen. 
 
Ad4. Hanne Myrén genvælges som revisor. 
 
Ad5. Budget for 2004/05 omdeles. Færdiggørelse af køkkenet vil koste godt 3000 kr. Der er 
stemning for at montere laminatbordplade af hygiejniske og praktiske grunde. VVS-
installationerne er lidt uigennemskuelige. Der er behov for at renovere/forbedre 
installationerne. Hvad det vil koste vides ikke. Ole Jæger påtager sig at arbejde videre på 
projektet. (Han anslår ca. 5000 kr.) 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Mikkel Egelund foreslår indkøb af cykler til stedet. Mette Egelund foreslår Christianiacykel. 
Det besluttes at der indkøbes 2 cykler samt en anhænger. Christianiacykel tages op igen til 
næste år. 
 
Ad6. Mette og Bo genopstiller og genvælges. 
 
Ad7. Thomas redegør for tilblivelsen af bestyrelsens forslag. Alle gamle referater er 
gennemlæst. 
Note til ' 3: Hensigten hermed er, at sikre at der altid vil være hhv. 2 og 3 
bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Bestyrelsens forslag ' 3 vedtaget enstemmigt. 
Norge forslag A vedtaget enstemmigt dog med følgende justeringer efter bestyrelsens ønske: 
datoerne bliver 1. Juni + 1. Juli + 2 x udsendelse af papirer. 



Passagen A øvrige papirer@ udelades. 
1. Juni frist for indkomne forslag til formanden. 
1. Juli udsendes indkomne forslag til alle medlemmer og til Drejet. 
Bestyrelsens forslag ' 4 vedtaget enstemmigt. 
Norge forslag B: forslaget blev tilbagetrukket. 
Bestyrelsens forslag ' 5: bestyrelsen trækker forslaget tilbage. Bestyrelsen forpligter sig til at 
arbejde videre mod et enklere beslutningsgrundlag på GF: Der opfordres til, at medlemmerne 
sender ind-put, forslag, ideer herom inden marts til bestyrelsen. 
Norge forslag C bortfalder som konsekvens af ovenstående. 
Bestyrelsens forslag ' 7 enstemmigt vedtaget. 
 
Ad8. Vi har fået et IBAN-nummer som gør det billigere og enklere at overføre penge fra 
udlandet til Danmark. Nummeret er: DK76 3000 0006 27 46 17, det er muligt følgende også 
skal oplyses: BG Bank reg. nr 0906 konto nr. 627 46 17. Husk at skrive hvem der overfører 
pengene. 
På næste adresseliste står dødsårstal på de af farmors/mormors børn der ikke lever længere 
(Norge forslag D) 
Send jeres e-mailadresser og adresseændringer til Lene.  
Per melder sig til at få sat en hjemmeside i værk.  
Jørgen opfordrer til, at vi får skrevet flere familieanekdoter ned. 
Forsamlingen sender en hilsen og en buket til vores ældste medlem Karen.  
 
Ref/Mette 
 
Efter GF konstituerede bestyrelsen sig således: 
Bo, formand 
Pernille, kasser 
Mette, sekretær  
Anders og Lene, medlemmer 
Klavs, suppleant 


