
Referat af ordinær generalforsamling 
på Drejet d. 31. august 2010

Ad.1
Anders byder velkommen. Thomas vælges som dirigent og konstaterer, at GF er rettidigt indkaldt.
Forsamlingen synger Se dig ud en sommerdag.

Ad.2
Anders beretter fra årets gang:
Den nye tanghytte er blevet færdig og taget i brug. Det er flot arbejde, der er udført.
Der er opsat solpanel og dermed lys på hems, toilet m.v. Toilettet og den elektriske pumpefunktion
virker, men toilettet mangler at blive fastgjort.
Septitanken er blevet tømt.
Alle ferieuger, helligdage, øvrige ferier samt arbejdsweekender har været fuldt belagt.
Der er kørt tang på Lokholm i fællesugen. Terrassen er blevet olieret. Bænken på stranden er
renoveret. Den indvendige maling af huset er på begyndt.
Anders fremhæver, at det er dejligt at så mange bidrager til vedligeholdelse både i
arbejdsweekender, men også på andre tidspunkter i løbet af året – både i og udenfor
arbejdsweekender.
Foreningen byder Cecilie Jæger og Mikkel Vithner Hansen velkomne som nye medlemmer.

Ad.3
Pernille fremlægger, gennemgår og svarer på uddybende spørgsmål om regnskab og budget.
Regnskabet er godkendt af Eva Borgaard.
Thomas konstaterer, at GF er beslutningsdygtig med 21 stemmeberettigede til stede. Regnskab og
budget godkendes enstemmigt.
Pernille anbefaler at kontingentet fastholdes på 800,- kr. for aktive og 450,- kr. for passive. Dette
godkendes enstemmigt.

Ad.4
Bo og Mette er på valg. Mette Borgaard genopstiller. Malene Borgård stiller op til bestyrelsen.
Mette Borgaard og Malene Borgård valgt til bestyrelsen. Ole Jæger fortsætter som suppleant. Bo
vælges som suppleant, dog med det forbehold, at han modtager valget på et senere tidspunkt, da han
ikke er til stede.

Ad.5
Eva Borgaard vælges som revisor.

Ad.6
Ingen indkomne forslag.

Ad.7
Til debat er spørgsmålet: Efter hvilke retningslinjer skal bookingen fungere fremover?
Hidtil er bookingen foregået problemfrit, men jf. indkaldelsen skal vi have evalueret og eventuelt
revideret bookingen.
Her er nogle in-put fra forsamlingen:

• Bookingperioden skal være fra 1/4 til 1/4 det følgende år.



• Man har ret til at booke en uge for sig selv udenfor de ti ferieuger.

• Det er ok at invitere venner med i sin ferieuge om sommeren, men der skal altid være
mulighed for familiemedlemmer at komme og være på Drejet.

• Booking skal ske efter først til mølle princippet

• Booking skal foregå efter fairness princip

Bestyrelsen opfordres af GF til at komme med et forslag til reviderede/præciserede bookingregler.

Som det er nu sendes bookinger til vores hjemmeside, så man kan se hvem der har booket hvornår.

For log-in: drejet (med lille) og Langeland (med stort)

Ad.8
Pernille efterlyser fremdeles billeder til hjemmesiden ikke mindst til dette års julekalender.
Stor ros til Pernille for julekalenderen sidste år.

Da der er fejl i de udsendte ferieplaner rettes det og der udsendes ny ferieplan.

Vandresurser: der bruges mere vand nu, da pumpen er for kraftig.

Forslag om fast myggenet på nogle af vinduerne.

Hilsen fra New York fra Bo, Jens og Mikkel via Facebook.

Mette og Stigs venner har taget meget flotte luftfotos af Drejet. Billederne sendes til hjemmesiden.

Arbejdslisten på opslagstavlen skal opdateres.

Kommende arbejdsweekend 3. – 5- september: Marlene Borgård er formand, Mette BJ har meldt
sig. Der skal males, så alle kan være med.

Sluttelig synger forsamlingen Se, det summer af sol……og trods masser af regn i dagene op til GF,
så får vi en flot dag med sol og god stemning.

På bestyrelsens vegne
Mette

Siden generalforsamlingen:

Arbejdsweekenden er blevet afholdt af medlemmer af bestyrelsen.
Bo har sagt ja til hvervet som suppleant.


