
Generalforsamling på Drejet lørdag d. 28/7 2012. 

 

Til sted var:  

Malene, Marlene, Anders, Mette, Eva, Kirsten, Jane, Lene, Ole, Turi, Per, Thomas, Jørgen, Olav, Jane, Jens, 

Pernille, Rune, Bethany, Allister, Oliver, Liss, Sofie, Joakim og Caroline. På grund af pladsmangel kørte Eva 

(Jæger) op til deres campingvogn med Caroline, Sara, Signe, Frode, Ellen og Niels. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning, herunder godkendelse af det reviderede regnskab. 

3. Fastsættelse af et eventuelt kontingent. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er: Marlene og Mette. 

5. Valg af revisor. 

6. Indkomne forslag. 

Betaling af ekstrabidrag i forbindelse med kloak 

Har man ikke betalt ekstrakontingent på 500 og sin andel af de 3000 eller indgået aftale om en 

afdragsordning, kan man kun være passivt medlem af Drejet. Ønsker man at overgå til at være aktivt 

medlem, skal man betale sin restance af de 3500 kontant, eller man skal indgå en aftale om afdrag over 

max 5 år, med 1, 2 eller 4 årlige betalinger. 

Flytning af fællesugen eller generalforsamlingen Bestyrelsens fremsætter to forslag. Hvis forslag 1 

vedtages, bortfalder forslag 2. 

Forslag 1: Vi bibeholder fællesugen i uge 30 og holder generalforsamling lørdag i uge 30  

Forslag 2: Da den nuværende model skal laves om, skal vi beslutte, om vi ønsker forslag 2a eller 2b.  

2a: Generalforsamlingen flyttes til lørdag i uge 29, og fællesugen fastholdes i uge 30 

2b: Generalforsamlingen fastholdes til lørdag i uge 30, og fællesugen flyttes til uge 31 

7. Eventuelt. 

 

 

Vejret var ikke det bedste, så generalforsamlingen blev holdt indendørs. 

 

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Ole som dirigent. Ole blev valgt. 



Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og foreslog, at vi skulle synge ”Du danske 

sommer”. 

Efter sangen var vi blevet tørre i halsen, hvorfor vi fik en forfriskning. 

Af de tilstedeværende var der 19 stemmeberettigede. 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning 

I det forgangne år har vi mistet Francis, så vi holdt et minuts stilhed for at mindes ham.  

Bethany er fyldt 18 i år, så det var hendes første år som medlem. 

I årets løb er der sket meget på Drejet. Det mest markante er, at der er blevet lagt vand og kloak ind. Tak til 

Turi og Per for det nye toilet. Det er en fornøjelse, at man nu kan se, om det trænger til at blive gjort rent! 

Der er lavet afslutninger omkring døren til toilettet og omkring vinduet mod syd. Der er også lavet 

afslutning omkring skorstenen, så der ikke drysser puds ned i sengene. Der er lavet ændringer i 

køjerummet. Det er nu muligt at gøre rent under sengene. De orange bånd er fjernet, så det er lettere at 

komme op i overkøjen (de orange bånd er lagt under den ene køje, så de kan sættes på, hvis man skal 

bruge sengeheste.) Der er blevet købt nyt komfur, og der er sat en adskillelse op mellem komfur og 

skuffesektionen. Der er sat hylder op over vasken i baderummet. Sidst men ikke mindst er vasken på 

terrassen flyttet om på nordgavlen og der er lavet en ny terrasse der omme. Når man forlader Drejet, skal 

man huske at lukke for hanen inde i baderummet, så vandet ikke kan tappes af udendørs. Tilføjelse som vi 

glemte på generalforsamlingen: Drejet var udsat for hærværk i forbindelse med nytåret. Vores postkasse og 

affaldsstativ var ødelagt. Per har doneret både postkasse og affaldsstativ. 

Regnskabet blev fremlagt, og det kunne konstateres, at det reviderede budget stort set passede på kroner 

og ører. Vi har kunnet lave hele det store projekt omkring vand og kloak uden at skulle optage lån. Det er 

meget flot, og hele familien skal have stor tak for deres opbakning til projektet og til Drejet. 

Regnskabet blev godkendt, og Jørgen tilføjede, at vi nu endelig lever op til det krav om etablering af en fast 

vandforsyning, der blev stillet til os, da vi i sin tid fik byggetilladelse til huset. 

 

Ad 3. Bestyrelsen fremlagde et budget for det kommende år. På baggrund af det foreslog bestyrelsen, at 

kontingentet bliver sat ned til, hvad det var for 2 år siden, nemlig 800,- kr for aktive og 450,- kr for passive. 

Bestyrelsens forslag til kontingenter blev vedtaget. 

Valg til bestyrelsen 

 

Ad 4. På valg var Marlene og Mette. Marlene genopstillede, mens Mette ønskede at træde ud af 

bestyrelsen. 



Marlene blev genvalgt. 

Stig Bang blev foreslået til bestyrelsen. Anders havde talt med Stig, der havde bekræftet, at han stillede op. 

Eva meddelte, at hun ønskede at opstille. 

Der var for en sjælden gangs skyld kampvalg, og Eva blev valgt med 17 stemmer. 

Ole og Stig blev valgt som suppleanter. 

 

Ad 5. Da Eva var revisor, skulle der vælges ny revisor. Sofie blev valgt. 

 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen 

I lyset af, at stort set alle har betalt eller indgået aftale om at betale ekstra kontingent på 500,- og deres 

andel for kloak/vand på, 3.000,-, trak bestyrelsen sit forslag om, at man kun kan blive aktivt medlem, hvis 

man har betalt eller indgået aftale om betaling. Dog blev der henstillet til, at man betaler eller indgår aftale 

om betaling, hvis man ønsker at blive aktivt medlem.  

Forslag om flytning af fællesugen eller generalforsamlingen. 

I vedtægterne står der at generalforsamlingen skal afholdes lørdag i uge 30. Vi var ikke nok 

stemmeberettigede til at kunne lave vedtægtsændringer. Derfor blev der stemt om, hvorvidt vi skulle 

fastholde fællesugen i uge 30 eller flytte den til uge 31. 

Ingen stemte for at beholde fællesugen i uge 30. 15 stemte for at flytte fællesugen til uge 31. 4 undlod at 

stemme. 

 

Ad 7. Eventuelt 

Olav foreslog, at vi lader det, der er gravet op i forbindelse med kloakarbejdet, være, som det er. På 

nuværende tidspunkt er de første pionérplanter kommet, og vi vil over de næste år kunne følge, hvordan 

vegetationen ændres, så det til sidst ender med at blive, som det var. Det eneste, vi bør gøre, er at flytte de 

største sten, hvis de er i vejen. 

Anders: Opgaver til den kommende arbejdsweekend. Udvendigt træværk og ikke mindst murene trænger 

til at blive malet. Det er jo en opgave, der er vejrafhængig. Jørgen og Per meldte sig til at tage sig af 

murene. Da de begge er pensionister, kan de afpasse arbejdet efter vejret. Per og Jørgen kan godt bruge 

lidt flere frivillige til at svinge penslerne. Har man lyst til at deltage, kan man kontakte Per og Jørgen. 

Der mangler frivillige til at male vinduer og udhæng. Hvis man ønsker at deltaget i det malearbejde, kan 

man henvende sig til bestyrelsen. 

Jørgen skal have gravet tørv af sin sommerhusgrund. Olav og Jørgen lægger nogle af tørvene på vores tag. 



Per ønsker at lave et halvtag over udevasken. Desuden har han planer om at skifte vasken ud med et 

stålbord med vask. 

Eva: Skorstensfejeren har påtalt, at der er en utæthed ved aftræksrøret fra brændeovnen. Per lovede at 

udskifte røret. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med ”Det er i dag et vejr”. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Anders 

Kasserer: Pernille 

Sekretær: Eva 

Postmester: Lene 

Menigt medlem: Marlene 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


