
Referat af generalforsamling på Drejet lørdag d. 29. juli 2006 
 
Ad 1 
Olav vælges som dirigent og han konstaterer at GF er indkaldt rettidigt. Det konstateres også at GF 
er beslutningsdygtig, og at der ikke er kommet nogle forslag. Forsamlingen synger Se dig ud en 
sommerdag. 
 
Ad 2 
Bo takker for året der gik. Foreningen har fået to nye medlemmer Mille og Jens. Belægningen har 
været god i den forgangne sæson især sommerugerne har været så godt som fuldt booket. De 
almindelige vedligeholdelsesopgaver er forsømte igen i år til gengæld er køkkenet og tanghytten 
næsten færdige. Bestyrelsen har arbejdet med tanken om en fællesuge og to arbejdsweekender om 
året. Det tages op under evt. 
Hvis man har adresseændringer så skal de meddeles Lene.  
 
Pernille redegør for regnskabet. Der er et ret stort overskud netop på grund af den manglende 
vedligeholdelse. En del VVS-arbejde er udført gratis, hvilket også ses på overskuddet. Ros til 
Pernille og Thomas for gennemskuelighed i regnskabet. Regnskabet bliver enstemmigt godkendt. 
 
Ad 3 
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes, hvilket godkendes ag GF. Fordelingen af aktive og 
passive medlemmer kan ikke gøres endeligt op endnu, da indbetalingerne er sendt meget sent ud i 
år. Hvis muligt fremsendes en opgørelse med referatet. 
 
Ad 4 
Bo og Mette genvælges til bestyrelsen. Anja og Klavs vælges som suppleanter. 
 
Ad 5 
Eva vælges som revisor og afløser Hanne som har siddet på posten i 26 år. 
 
Ad 6 
Ingen indkomne forslag. 
 
Forsamlingen holder pause og synger Danmark nu blunder. 
 
Ad 7 
Som en fortsættelse af diskussionen sidste år er der bred enighed om, at arbejdsugen fremover 
kaldes fællesugen med den begrundelse at man skal kunne komme til Drejet i sin ferie med det 
primære formål at socialisere med den store familie man nu engang er medlem af. Der er enighed 
om, at vores fortsatte virke tager sit udspring i at vi kender hinanden godt og at vi har anledning til 
at se hinanden under uforpligtende omstændigheder med jævne mellemrum. 
Der er også bred tilslutning til at få to faste arbejdsweekende om året til at fungere fremover. Disse 
weekender vil være øremærket til vedligeholdelse og andre arbejdsopgaver fastsat og prioritetet af 
bestyrelsen. Den ene weekend ligger fast: første lørdagsweekend i september. Det vil i år være den 
1. – 3. september. Anders er arbejdsformand for denne weekend og koordinerer tilmelding og 
arbejdet. Tjek derfor Drejets hjemmeside www.drejet.dk 



Forårsweekenden ligger i pinsen så længe pinsen falder i maj. Det betyder altså arbejdsweekend i 
pinsen 2007. Det aftales at forårsarbejdsweekenden forbeholdes forårsrengøring og vedligeholdelse. 
Dvs. at rengøringspligten falder bort for første-familieuges vedkommende fremover.  
 
Bestyrelsen sørger for, at der udpeges en arbejdsformand til hver af de kommende 
arbejdsweekends. 
 
Der er mange der gerne vil have, at gæstebogen på hjemmesiden bruges noget mere. Det er 
hyggeligt, sjovt og nyttigt at læse den. Send for eksempel en besked, når I tager til Langeland, så 
alle kan glæde sig ved tanken om, at der er nogen der bruger stedet. 
 
Pernille vil undersøge muligheden for at oprette et nyhedsbrev på hjemmesiden. Desuden sættes der 
en online-booking i værk via hjemmesiden. Det er et stort ønske fra mange og det lader til at være 
muligt. Hvis man ikke har adgang til computer, så har Jane fremover tjansen som bookingcentral. 
Det konstateres, at den 4 ugers tilmeldingsfrist vedrørende brug af stamugerne er passende. 
 
HUSK NU HVORDAN I GØR: 
Man skal tilmelde sig, hvis man ønsker at gøre brug af sin fællesuge senest 4 uger før. Hvis man 
ikke gør det bortfalder retten til ugen og den videregives til den som måtte ønske det. 
 
Bjørn læser brev til GF fra Egil og Kirsten op. Se bilag. Dette giver anledning til en generel debat 
med mange indlæg, som vidner om et stort og ægte engagement, i alt 27, heraf mange af familiens 
unge medlemmer. Der tages stilling til det på næste års Generalforsamling, såfremt det stilles som 
forslag. 
 
Olav takker Hanne for den flotte og stabile indsats gennem alle åerne og hun får en stor applaus fra 
os alle. 
 
Mødet blev hævet efter to en halv time i stegende sol og alle ca 50 fremmødte kastede sig i vandet 
til stor fælles morskab. Om aftenen blev der grillet mellem tanghytterne og den smukkeste 
solnedgang viste sig nok engang. 
 
Tak for en god generalforsamling 
Bestyrelsen 
 
 


