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Holdning til energikilde på Drejet 

Bestyrelsen ønsker tilkendegivelser fra medlemmer vedrørende fremtidig energikilde på Drejet, og i den 

forbindelse vil jeg komme med mit indspark og perspektiv her. 

Først og fremmest kommer jeg ikke til at være til stede på årets generalforsamling, og jeg vil ærgre mig 

meget, hvis jeg ikke får mulighed for at være en del af den beslutningsdygtige generalforsamling, der tager 

stilling til dette spørgsmål – når det er sagt, har jeg selvfølgelig fuld forståelse for, at vi ikke blot kan skyde 

beslutningen, hver gang nogen, der ønsker at være med til at tage den, ikke kan være til stede på den årlige 

generalforsamling. 

Men jeg synes, at beslutningen om at indlægge el på Drejet er så stor en ting, at man med fordel kunne 

overveje, om ikke det er noget, som man skal have mulighed for at tage stilling til på en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor det alene er denne beslutning, der skal drøftes. På den måde giver man alle, der 

ønsker at være en del af den specifikke beslutning, mulighed for at prioritere netop dette og blive en del af 

debatten etc. 

I forhold til mine egne overvejelser vedrørende el på Drejet, vil jeg først og fremmest sige, at jeg sætter 

uendeligt stor pris på at have et sted, der giver mig åndehul, ro og primitive leveforhold i en hverdag, hvor alt 

ellers er så nemt og bekvemt. For mig at se har Drejet altid været et sted, hvor man aktivt tog en beslutning 

om at tage hen, og i det lå også præmissen om, at man fx ikke var tilgængelig på telefonen (dengang vi heller 

ikke kunne oplade telefoner og før, da der var vildt dårlig dækning), hvor man kunne sige til sin 

omgangskreds, at man trak stikket ud en uges tid og fuldstændigt fjernede sig fra omverdenen. 

De senere år har vi så fx taget beslutningen om at få indlagt vand, og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er glad 

for dette. Men jeg vil rigtig gerne påpege, at jeg også syntes, det var fint før. Jeg har været med til at fylde og 

slæbe vanddunke hele mit liv, og det er faktisk en af de anekdoter om og aktiviteter på Drejet, som er sjovest 

at fortælle om, og som har givet nogle af de minder, jeg holder allermest af. 

Jeg er med på, at ikke alle synes, at det er fedt, at Drejet er så primitivt, men jeg tror snarere, at vi skal have 

en generel diskussion om, hvorfor vi kommer der og hvilke værdier vi ønsker, at stedet skal repræsentere, og 

som vi vil bevare til fremtidige brugere.  

Det er det, jeg ser som den tilbagevendende udfordring, hvad enten vi taler om vand, el eller noget tredje, 

der effektiviserer stedet. 

Jeg har stor respekt for, at vi alle er forskellige, men jeg synes også, der ligger et stort og vigtigt arbejde i at 

bevare stedet på en primitiv måde, fordi der ligger en vigtig lære for de fremtidige brugere i, at man ikke 

altid skal være tilgængelig, og at der findes andre ting i verden at lave, end dem der foregår på iPhone, tablet 

etc. 

Jeg tilhører selv den yngre generation af brugere, og jeg kunne godt tænke mig, at vi i højere grad gav plads 

til, at der kunne åbnes op for en debat om emnet mellem os. Der er mange, som ikke er stemmeberettigede 

endnu, men som bliver det inden for få år, og jeg ved, at det tit kan være en udfordring at være ung på 

Drejet i beslutningssammenhænge, fordi man føler, at det er ”de voksne”, der ved, hvad der er bedst, og 

man ikke vil træde nogen over tæerne. 

Dermed ikke sagt at alle ikke skal have deres mulighed for at være med til at tage beslutningen og give deres 

mening til kende, men jeg synes, der ligger en øvelse i at acceptere, at der er ting, som kunne være mere 
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bekvemme, jo ældre man bliver eller i takt med at man bliver forældre, og at det ikke nødvendigvis betyder, 

at man skal effektivisere stedet, fordi der kunne være nogle unge, som ønsker at bevare stedet på den måde, 

vi kender det, og som et sted, der kan give os refugium fra en ellers hektisk omverden. 

Jeg har også syntes, det var irriterende på tidspunkter gennem min opvækst, men jeg føler så stærkt for at 

bevare Drejet på den måde, det er, og det tror jeg simpelthen ikke, jeg ville synes, hvis det havde gjort 

synderligt stort indtryk på mig, at jeg ikke kunne være på Facebook derovre. Der var også perioder, hvor jeg 

blev hjemme, dengang jeg var teenager, men måske er det fint nok – jeg har ikke misset mere end nogle 

enkelte generalforsamlinger i hele mit liv, og det synes jeg, taler sit eget tydelige sprog om, at Drejet er 

fantastisk, som det er. 

Til allersidst vil jeg også pointere, at det, som Drejet kan lære os, er, at vi skal passe på miljøet og leve 

bæredygtigt og med respekt for vores omgivelser – vi skal passe på vandet, på energien, på madspild osv. 

Det mister vi altså, hvis det hele skal ligne det, vi i forvejen har derhjemme. 

Jeg håber, at der er flere, der kan se idéen i at tage debatten først og anerkende, at det kommer til at tage 

tid – især fordi vi ikke rigtigt ses mere end én gang om året – og at det kan være, man skal sikre sig, at der er 

flere af de fremtidige brugere af huset, der kan være med til at tage beslutningen om energikilde på Drejet. 

Det er ikke nogen lille beslutning, vi taler om, og jeg vil personligt være meget ked af at ændre noget, som vil 

være næsten umuligt at lave om igen. 


