
Jeg  vil  også  give  mit  besyv  med  i  debatten  om  fremtidig  energiform  på  Drejet.  Min  personlige  holdning  
er,  at  hvad  vi  end  vælger,  skal  det  opfylde  fire  kriterier:  
    

1.              det  skal  være  let  at  bruge  
2.              det  skal  være  let  at  vedligeholde  
3.              det  skal  være  pænt  at  se  på  
4.              det  skal  tilgodese,  at  alle  kan  benytte  sig  af  Drejet  

Som  jeg  ser  det,  er  det  kun  en  fast  elinstallation,  der  opfylder  alle  4  kriterier.  Her  er  min  begrundelse  for  
el.  
    
Ad  1.  Alle  ved,  hvordan  man  betjener  en  afbryder,  en  stikkontakt  og  et  elkomfur  
    
Ad  2.  Der  er  ikke  meget  vedligeholdelse  ved  en  fast  elinstallation,  især  ikke  efter  at  automatsikringerne  
blev  opfundet  
    
Ad  3.  Bortset  fra  en  tavle,  der  vil  kunne  skjules  i  vaskerummet,  og  en  stikkontakt  eller  to  i  soverummet,  
vil  en  fast  elinstallation  ikke  kunne  ses  
    
Ad  4.  Som  det  er  nu,  er  der  mindst  3  personer  i  familien,  der  bruger  Cpap  (en  maskine,  der  giver  dem  
luft  om  natten,  så  de  kan  sove).  To  af  disse  er  et  par,  som  under  de  nuværende  forhold  ikke  kan  
overnatte  på  Drejet  samtidig.  Ved  at  vælge  anden  løsning  end  fast  elinstallation  afskærer  vi  familier  fra  
at  komme  på  Drejet  samtidigt.  Det,  mener  jeg,  strider  mod  det  værdigrundlag,  som  vi  vedtog  i  2014.  
    
    
Efter  at  have  læst  de  tilkendegivelser,  der  er  kommet,  mod  fast  elinstallation,  kan  jeg  fornemme,  at  den  
største  modstand  er  baseret  på  en  frygt  for,  at  Drejet  mister  sin  charme;;  skarpt  forfulgt  af  frygt  for,  at  
diverse  elektriske  apparater  gør  deres  indtog  på  Drejet.  
    
Jeg  vil  gerne  mane  frygten  for  spabad,  vaske-  og  opvaskemaskiner  til  jorden.  Den  vandledning  der  er  
ud  til  Drejet,  er  dimensioneret,  så  vi  knap  kan  bruge  ét  toilet  og  én  vandhane  på  samme  tid.  Det  blev  i  
sin  tid  understreget  fra  Langelands  forsyning,  at  vi  ikke  ville  kunne  få  vand  nok  til  hverken  en  
opvaskemaskine  eller  en  vaskemaskine.  Forsyningen  havde  i  sin  tid  problemer  nok  med  at  få  tilladelse  
til  nedgravning  af  den  eksisterende  vandledning.  Derfor  behøver  vi  ikke  frygte,  at  der  vil  kunne  graves  
en  større  vandledning  ned.  
    
For  at  imødegå  den  frygt,  der  er,  for  at  diverse  andre  elektriske  apparater  gør  deres  indtog  på  Drejet,  vil  
jeg  foreslå,  at  man  sammen  med  en  evt.  vedtagelse  af  el  laver  en  liste  over  ”ulovlige”  apparater.  Altså  
ting,  der  ikke  må  forefindes  på  Drejet.  Denne  liste  godkendes  på  generalforsamlingen,  og  det  vil  siden  
kræve  en  generalforsamlingsbeslutning  at  ændre  den.  
    
Ingen  af  de  ”el-tilhængere”,  jeg  har  talt  med,  ønsker,  at  Drejet  skal  miste  sin  charme.  Deres  ønske  er  
blot  at  få  etableret  et  stik  til  et  komfur  og  en  eller  to  stikkontakter  i  soverummet  til  Cpapper.  Man  ønsker  
ikke  engang,  at  der  etableres  nye  lampeudtag,  idet  man  ønsker  at  bibeholde  de  lamper  og  det  
solenergianlæg,  der  er  nu.  Man  ønsker  heller  ikke  nødvendigvis  at  udskifte  køleskabet.  Altså  vil  alt  se  
ud  som  nu  og  fungere  som  nu;;  med  den  bonus,  at  vi  kan  få  et  komfur  med  en  ordentlig  ovn.  Det  eneste  
formål  forslaget  om  el  har,  er  at  gøre  Drejet  tilgængelig  for  alle!  
    
Hvis  der  er  modstand  mod  en  tilgængelig  stikkontakt  i  huset,  vil  det  kunne  laves,  så  kontakten  kun  kan  
benyttes  med  en  nøgle.  De,  der  så  ønsker  adgang  til  stikkontakten,  vil  kunne  få  nøglen  udleveret.  Dvs.  
alle  andre  vil  ikke  mærke  nogen  ændring  i  brugen  af  Drejet,  bortset  fra,  der  kun  skal  hentes  gas  til  
køleskabet  og  ikke  længere  til  komfuret.  
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