
Tanker om den fremtidige forsyning på Drejet 
	  

Der	  er	  ikke	  noget	  reelt	  alternativ	  til	  en	  tilslutning	  til	  elnettet,	  hvis	  energiforsyningen	  på	  Drejet	  skal	  
fremtidssikres.	  

I	  løbet	  af	  de	  seneste	  år	  har	  vi	  oplevet,	  at	  nogle	  af	  Drejets	  medlemmer	  ikke	  længere	  kan	  overnatte	  på	  
Drejet,	  fordi	  de	  er	  helt	  afhængige	  af	  hjælpemidler,	  som	  kræver	  en	  konstant	  og	  stabil	  elforsyning.	  Det	  
er	  der	  ingen	  garanti	  for	  med	  den	  nuværende	  forsyning	  fra	  batteri	  og	  solceller,	  fordi	  den	  ikke	  er	  
kraftig	  nok,	  når	  den	  også	  bruges	  til	  lys	  og	  til	  opladning	  af	  mobiltelefoner.	  

Det	  er	  hele	  grundtanken	  bag	  Drejet,	  at	  det	  skal	  være	  et	  sted,	  hvor	  alle	  i	  familien	  kan	  mødes	  og	  nyde	  
stedet.	  Hidtil	  har	  det	  måske	  mest	  været	  et	  spørgsmål	  om	  bekvemmelighed,	  om	  der	  skulle	  el	  på	  
Drejet	  eller	  ej,	  men	  nu	  betyder	  manglen	  på	  el,	  at	  nogle	  medlemmer	  ikke	  længere	  kan	  holde	  ferie	  på	  
Drejet	  eller	  bare	  være	  der	  i	  en	  weekend.	  Vel	  at	  mærke	  medlemmer,	  som	  i	  mange	  år	  har	  gjort	  et	  stort	  
arbejde	  for	  at	  passe	  på	  huset	  og	  gøre	  det	  klar	  til	  sommeren.	  	  

Den	  ældre	  generation	  bruger	  Drejet	  i	  vidt	  omfang.	  Det	  er	  kun	  glædeligt,	  men	  i	  takt	  med,	  at	  der	  
kommer	  flere	  hjælpemidler,	  som	  kræver	  strøm,	  må	  vi	  også	  forudse	  et	  stigende	  behov	  for,	  at	  der	  er	  
fast	  el	  på	  Drejet,	  hvis	  alle	  medlemmer	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  bruge	  stedet,	  som	  de	  gerne	  vil.	  
Hertil	  kommer,	  at	  der	  er	  medlemmer	  med	  astma,	  som	  har	  problemer	  med	  at	  tåle	  belysning	  med	  
stearinlys	  og	  petroleumslamper.	  

Der	  vil	  også	  være	  flere	  praktiske	  fordele	  ved	  at	  have	  elforsyning	  i	  huset.	  F.eks.	  vil	  der	  kunne	  bruges	  
støvsuger	  og	  værktøj,	  når	  der	  er	  arbejdsweekend,	  uden	  at	  der	  skal	  startes	  en	  generator	  op.	  Og	  hvis	  
man	  kan	  arbejde	  hjemmefra	  via	  pc,	  kan	  man	  arbejde	  på	  Drejet.	  Det	  giver	  bedre	  mulighed	  for	  at	  
udnytte	  familiens	  'uge',	  hvis	  den	  ligger	  på	  et	  tidspunkt,	  hvor	  man	  ikke	  kan	  holde	  ferie	  fra	  sit	  arbejde.	  	  

Det	  er	  urealistisk,	  at	  den	  samme	  forsyningssikkerhed	  skulle	  kunne	  opnås	  med	  solceller	  eller	  med	  en	  
medbragt	  strømforsyning.	  Solceller	  er	  heller	  ikke	  særlig	  diskrete	  i	  et	  fuglereservat.	  

Der	  er	  ikke	  noget	  i	  vedtægterne,	  der	  taler	  imod,	  at	  der	  installeres	  el	  på	  Drejet.	  Jeg	  er	  heller	  ikke	  stødt	  
på	  noget	  i	  det	  historiske	  materiale,	  som	  antyder,	  at	  det	  skulle	  være	  et	  formål	  i	  sig	  selv,	  at	  Drejet	  skal	  
være	  et	  sted	  uden	  moderne	  faciliteter.	  

Det	  vigtigste	  for	  den	  fremtidige	  forsyning	  må	  være,	  at	  den	  understøtter	  grundtanken	  om,	  at	  alle	  i	  
familien	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  kunne	  bruge	  Drejet,	  som	  de	  gerne	  vil.	  Det	  er	  der	  ingen,	  der	  bliver	  
forhindret	  i,	  selv	  om	  der	  installeres	  el.	  	  

Derimod	  er	  der	  nogen,	  der	  ikke	  vil	  kunne	  bruge	  Drejet,	  som	  de	  ønsker,	  hvis	  der	  ikke	  installeres	  el.	  	  
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