
LOVE 
 

FOR 
 

den selvejende institution ”Drejet”. 
 
 
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 2002 er skrevet med kursiv. 
Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 2004 er skrevet med fed. 
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen 2005 er understreget. 
 
 
 I forbindelse med overdragelse af den fru Kirstine Charlotte Jensen, Tværvej 
66, 5700 Svendborg, cpr.nr. 110394-5794, tilhørende ejendom matr.nr. 45-ax 
Hesselbjærg by, Humble sogn til sine livsarvinger, opretter disse den selvejende 
institution ”Drejet”. 
 

§ 1. 
 
 Institutionens formål er at videreføre driften af ejendommen matr.nr. 45-ax 
Hesselbjærg by, Humble sogn til fælles bedste for efterkommere i slægten efter fru 
Kirstine Charlotte Jensen og hendes afdøde mand, Jens Madsen Jensen. 
 

§ 2. 
 

Institutionens medlemmer er alle som på stiftelsestidspunktet nedstammer fra 
Kirstine og Jens Madsen Jensen og således at nye efterkommere fra fødslen 
automatisk bliver medlemmer af institutionen.  

 
Personer, som lever i ægteskabslignende forhold med eller er gift med 

medlemmer, som nedstammer fra Kirstine og Jens Madsen Jensen, kan være 
medlemmer af institutionen. Medlemskabet ophører ikke ved ægtefællens/samleverens 
død. Medlemskabet ophører dog, hvis den efterlevende indgår (nyt) ægteskab. 

 
Der findes 3 typer medlemskab af institutionen. 
 

Aktiv: Tale og stemmeret på generalforsamling. 
Ret til brug af hus, hytter og ugen fra ferieplanen. 
Kontingent A. 
 

Passiv:Tale og stemmeret på generalforsamling. 
 Ingen ret til at benytte hus, hytter eller ugen fra ferieplanen. 
 Ret til at bruge grunden til at slå telt op og benytte toilet samt udendørs 

køkken. 
 Kontingent B. 
 
Hvilende: Taleret på generalforsamling, men ingen stemmeret. 
 Ingen ret til at benytte hus, hytter eller ugen fra ferieplanen. 
 Intet kontingent. 
 



Fortegnelse over foreningens medlemmer udfærdiges af foreningens kasserer 
og opbevares samen med foreningens vedtægter. 

 
§ 3. 

 
 Institutionen ledes og tegnes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær og kasserer. Hvilende 
medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan frit skifte fra 
aktivt til passivt medlemskab og omvendt, men kan ikke blive hvilende medlem. 
 
 Valg til bestyrelsen gælder for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted. 
Hvis mere end 3 medlemmer afgår samtidigt vil der være at foretage lodtrækning 
om, hvem af bestyrelsens medlemmer, der skal afgå på den første ordinære 
generalforsamling. 
 
 Ved indtrædende vakance kan bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i 
stedet for de fratrådte, således at antallet hele tiden er 5 eller lade afholde en 
ekstraordinær generalforsamling til afholdelse af valg. De ved supplering indtrådte 
bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne oppebærer honorar. 
 
 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af denne er til 
stede ved bestyrelsesmøderne. 
 
 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives 
af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 
 
 Et eventuelt overskud i institutionen kan efter generalforsamlingens tiltrædelse 
anvendes til forbedring af ejendommen matr.nr. 45-ax Hesselbjærg by, Humble sogn. 
 

§ 4. 
 
 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i institutionen. 
 
 Ordinær generalforsamling afholdes lørdag i uge 30, kl. 14.00 på Drejet. 
Enhver generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til hvert enkelt medlem. 
Indkaldelsen skal være skriftlig, herunder elektronisk. 
 
 Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes så ofte bestyrelsen finder det 
nødvendigt eller når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter 
skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.  
 
 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i 
hænde senest 1. juni og rundsendes til alle medlemmer senest 1. juli. 
 
 
 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning, herunder godkendelse af det reviderede regnskab. 
3. Fastsættelse af et eventuelt kontingent. 



4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
5. Valg af revisor. 
6. Indkomne forslag. 
7. Eventuelt. 
 

§ 5. 
 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig , når mindst halvdelen af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Kun aktive og passive 
medlemmer, der er myndige, er stemmeberettigede. Myndighedsalderen er den til 
enhver tid gældende i Danmark.  
  
 Generalforsamlingen er dog beslutningsdygtig under dagsordenens pkt. 2-5 
uanset antallet af fremmødte. 

 
Såfremt det fornødne antal stemmer til beslutning om indkomne forslag ikke 

har givet møde afgøres eventuelle sager ved simpel stemmeflerhed på en ny 
generalforsamling, der afholdes senest 2 måneder derefter. 
 
 Alle sager afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes pr. 
brev. 
 

§ 6. 
 
 Generalforsamlingen fastsætter hvert år et eventuelt kontingents størrelse. 
 

§ 7. 
 
 Kassereren lader et eventuelt kontingent opkræve, fører institutionens 
regnskab forsvarligt samt fører en fortegnelse over institutionens medlemmer. 
 Institutionens regnskabsår er fra den 1/7 til 30/6. 
 

§ 8. 
 
 Bestemmelse om institutionens opløsning eller om ændring af denne 
bestemmelse kan kun tages, på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvortil 
der kræves mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede og derhos at 
beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  


