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Kære  Familie  og  Bestyrelse  

  

Tak  for  det  beskrivende  referat,  hvor  der  blandt  andet  indgår  bestyrelsens  visioner  for  Drejet!  Jeg  

danner  mig  et  nogenlunde  billede  af,  hvordan  dialogen  har  været,  selvom  jeg  ikke  kunne  være  til  

stede.  Det  er  meget  fint,  at  I  opfordrer  til,  at  man  kan  sende  sit  i  brag  i  debatten  pr  mail,  når  det  

handler  om  så  store  forandringer  på  Drejet.  De  forandringer  der  er  tale  kræver  tid  til  debat.  God  

tid!  Her  kommer  mine  synspunkter.  

  

Hvad  tænker  medlemmer  som  en  fremtidig  energikilde  for  Drejet?  

Jeg  går  ind  for,  at  man  bevarer  at  anvende  gas  til  komfur  og  køleskab.  Det  kunne  være  godt  med  

flere  solceller  fx  til  lys.  Koldt  vand  er  fint  for  mig.  Jeg  er  forundret  over,  at  sikkerheden  er  blevet  et  

problem,  da  vi  har  anvendt  gas  i  så  mange  år.  Jeg  kender  til  andre,  der  anvender  gaskøleskab,  hvor  

sikkerheden  ikke  er  et  problem.  Hvis  vores  køleskab  er  blevet  for  gammelt  kunne  vi  jo  investere  i  

et  nyt  gaskøleskab.  El  er  også  en  mulighed.  Kunne  man  nøjes  med  at  trække  el  til  køleskab  og  

komfur?  Jeg  ser  dog,  at  det  skaber  nogle  forandringer  og  konsekvenser  med  el  som  kan  betyde,  at  

Drejet  ændrer  karakter.  For  mig  at  se  kommer  hele  denne  ”energisnak”  til  mere  at  handle  om  en  

”værdisnak”  for  hvad  vi  vil  med  Drejet.  Det  uddyber  jeg  senere.  

  

Hvilke  udfordringer  ser  medlemmerne  for  Drejet  mht.  energikilde?  

El  er  jo  nemt,  når  det  er  lagt  ind,  men  jeg  ser  flere  udfordringer  ved  det.  Der  er  den  økonomiske:  

Hvad  koster  det?  Selv  har  jeg  ikke  ret  mange  penge,  da  både  min  kæreste  og  jeg  er  studerende.  En  

stigning  i  kontingent  for  at  betale  at  få  lagt  el  ind  (som  jeg  ikke  aner  hvad  koster),  vil  have  

økonomisk  betydning  for  mig.  Det  ville  jeg  være  meget  ked  af!  Jeg  har  ikke  lyst  til  at  stifte  gæld  for  

at  få  indlagt  el.  En  anden  udfordring  er  den  teknologiske:  Den  er  der  allerede  i  kraft  af  solcellerne  

og  ville  måske  afhjælpes  med  el.  Det  handler  om  behovet  for  at  lade  smartphones,  iPads,  

computere…..  op.  Det  oplever  jeg  som  et  problem.  Hvem  har  ret  til  den  strøm  der  er?  Hvis  behov  

er  vigtigst?  Dertil  kommer  de  gener  man  kan  opleve  ved,  at  der  fx  kommer  det  der  for  mig  er  

støjforurening  fra  spil  eller  musik.  Det  har  jeg  desværre  allerede  oplevet  som  en  kilde  til  konflikt.  

  



  

Begrundede  tanker  til  energikilde  

Jeg  er  ikke  uenig  i  at  sikkerhed  er  det  vigtigste.  Men  har  vi  virkelig  haft  Drejet  i  så  mange  år  med  

de  energikilder  vi  har  haft  og  været  usikre  eller  opstår  der  en  slags  ”sikkerheds-‐tyranni”,  fordi  

muligheden  for  el  er  indenfor  rækkevidde?  Solceller  og  batteri  tænker  jeg  er  de  bedste  løsninger  

for  energibehovet.  Det  lyder  måske  mærkeligt  i  nogens  ører,  men  jeg  mener,  det  er  godt  at  have  

et  sted,  hvor  der  er  begrænsninger  på  ressourcerne  –  især  i  vores  tid.  Jeg  tror  det  er  godt  for  os.  

Det  gør  det  måske  lidt  besværligt,  at  man  ikke  kan  alt  det  man  plejer.  Men  det  er  faktisk  det,  jeg  

sætter  pris  på.  Jeg  kan  lide  at  blive  mindet  om  at  ressourcerne  er  en  gave,  og  at  jeg  skal  sætte  pris  

på  dem.  Jeg  kan  lide  at  blive  stoppet  for  en  stund  i  mit  forbrug  af  teknologi.  Jeg  bliver  mere  

miljøbevidst,  hvilket  jeg  tænker,  der  er  rigtig  meget  brug  for  i  vores  verden.  Det  er  en  god  værdi  at  

give  videre  på  Drejet.    

Det  anføres  at  det  skal  være  simpelt,  nemt  at  bruge  og  ufarligt  for  børn.  For  mig  må  det  godt  være  

lidt  kompliceret.  Det  gør  mig  nysgerrig  og  åbner  mine  øjne  for,  hvordan  tingene  hænger  sammen.  

For  mig  at  se  gør  det  ikke  noget,  at  det  er  farligt  for  børn.  Ja,  misforstå  det  ikke  –  jeg  ønsker  

naturligvis  ikke  at  nogen  kommer  til  skade.  Børn  vokser,  bliver  modne  og  stolte  ved  at  få  et  større  

ansvar,  når  de  kan  klare  det.  De  har  godt  af  at  lære  at  have  respekt  for  naturkræfterne.  

Under  begrundede  tanker  for  energikilde  står  der  ”at  alle  skal  have  mulighed  for  at  være  og  

komme  på  Drejet”.  Det  giver  mig  nogen  undren.  Hvad  har  energikilderne  med  det  at  gøre?  Hvis  

der  er  specifikke  behov  ville  jeg  ønske  man  skrev  det  direkte,  det  andet  giver  anledning  til  

spekulationer.  Samtidig  synes  jeg,  at  retorikken  medfører,  at  hvis  man  går  ind  for  alternative  

energikilder,  så  ekskluderer  man  nogen  som  har  brug  for  el.  Man  bliver  én  der  vil  ekskludere.  Det  

er  vigtigt  at  være  opmærksom  på  retorikken,  så  det  ikke  kommer  til  at  handle  om,  ikke  at  kunne  

komme  eller  ville  komme,  fordi  man  ikke  får  det  som  man  vil  have  det.  Det  lukker  samtalen  og  gør  

det  svært  at  tænke  nye  tanker,  der  måske  kunne  gøre  det  godt  for  alle.  

  

Jeg  vil  opfordre  til,  at  vi  i  højere  grad  taler  om  de  værdier,  vi  har  for  Drejet,  især  når  familien  bliver  

større,  og  vi  ikke  længere  kender  hinanden  så  godt.  Hvilket  sted  synes  vi  Drejet  skal  være?  Hvilke  

værdier  kan  vi  blive  enige  om?  Vigtige  værdier  for  mig  er  at  værne  om  naturen  og  komme  ud  i  

den,  fællesskabet  med  familien  og  et  sted,  hvor  jeg  kan  finde  fordybelse,  stilhed  og  ro.  



  

Kære  Bestyrelse,  tak  for  Jeres  store  arbejde!  

  

Kærlig  hilsen    

  

Tine  Borgaard  Jensen  

  


