
København d. 26. august 2008 
Referat af ordinær generalforsamling på Drejet d. 26. juli 2008 
 
Ad. 1 
Ole vælges som dirigent. Forsamlingen synger ”se dig ud en sommerdag”. 
Det konstateres, at foreningen har 39 betalende medlemmer hvoraf 25 er til stede Dermed er 
generalforsamlingen beslutningsdygtig. 
 
Ad. 2 
Bo aflægger beretning for året. Arbejdsweekenderne og forårsrengøringen er forløbet fint. Der har 
været god opbakning. Gravstenen er blevet graveret og flyttet til Drejet ved Kirstens hjælp. Stenen er 
placeret ved roserne først på grunden. 
Ferieugerne har været flittigt brugt denne sommer – faktisk med fuld belægning. 
I den netop forgangne familieuge har Drejet været rigtig godt brugt til glæde for store og små. Der er 
endda blevet arbejdet selvom ugen ikke længere har status af arbejdsuge. 
Vi har fået et nyt familiemedlem Alva, Mikkel og Kyllings datter. 
Kristoffer er blevet myndigt medlem af foreningen. 
 
Ad. 3 
Pernille fremlægger regnskab som er revideret af Eva Borgaard samt budget for kommende år. Der er 
penge til at foretage facaderenovering, samt til at etablere solcellepanel, såfremt Pers forslag 
vedtages (punkt 6). 
Regnskabet godkendes. 
Eva genvælges som revisor. 
Kontingent fastsættes efter afstemningen af Pers forslag under punkt 5. 
 
Ad. 4 
Bo og Mette genvælges. 
Marlene og Ole vælges som suppleanter. 
 
Ad. 5 
Per indleder med at tilføje til sit forslag, at det er tjekket, at vi kan få tilladelse af myndighederne til at 
etablere solcellepanel. 
Mange deltager i debatten om forslaget, og der tales varmt for at bevare Drejet i sin nuværende 
originale form samtidig med, at der tales varmt for at forny stedet med et solcellepanel. 
15 stemmer for, 4 stemmer imod, 6 stemmer blankt. Forslaget er dermed vedtaget. (uden installation 
af el-vandpumpe) 
Kontingentet fastholdes (jf. punkt 3) 
 
Ad. 6 
Facaderenovering foregår i weekenderne d. 18. + 19. oktober samt 25. + 26. oktober. Huset kan 
derfor ikke bookes i perioden. Der skal bruges 4-5 arbejdere begge weekender, og det behøver ikke 
være de samme. 
Arbejdet kan udføres af alle voksne. Tilmelding til Anders. 
Betalingsservice fungerer som det skal såfremt man IKKE modtager et girokort. Modtager man 
girokort tilmelder men sig betalingsservice igen (hvis man ønsker det) 
Per fortæller en hyggelig historie om Bloksbjerg som ligger et par kilometer syd for huset. Noget med 
en langdysse der skulle flyttes. 
Olav giver en opdatering af væksten på taget. Det hele ser lidt sommertørt ud, men er dog i god vækst 
alligevel. 
Hvis man har brug for at vaske tøj, så er det muligt på Ristinge Camping samt bag Brugsen i 
Rudkøbing. Hvis der er vasketøj i huset (viskestykker, duge og evt. andet) så læg det frem med en 
seddel på, at det skal vaskes, så vil dem, der har mulighed for at tage det med hjem og vaske det, 
gøre det. 



Forsamlingen slutter af med at synge endnu en af de dejlige danske sommersange. 
 
Ref. 2008/Mette 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
Anders – formand 
Lene - postmester 
Pernille - kasserer 
Mette - sekretær 
Bo - menigt medlem 
Marlene og Ole - suppleanter 
Bestyrelsen holder næste møde d. 31. februar hos Mette. 
 
Vi havde som sædvanlig en dejlig dag på Drejet med masser af solskin, badning og bål om aftenen. Vi 
var rigtig mange endnu engang, så der er kun tilbage at sige på glædeligt gensyn til næste år. 
Arbejdsweekenden første weekend i september udgår på grund af facaderenoveringen i oktober. 
Til arbejdsweekenden i Pinsen 2009 søges en arbejdsformand. Det er en hyggelig og ikke spor svær 
tjans. 
Meld jer! 
Tilmeld jer de forskellige arbejdsweekends på vores hjemmeside www.drejet.dk 
 
De kærligste hilsener til jer alle fra alle os i bestyrelsen 


