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Foreningen 

Det er så den første generalforsamling, som afholdes efter den nye vedtægt, som 

blev godkendt ved vort sidst afholdte repræsentantskabsmøde i maj 2015. 

Derfor er medlemmerne i år ikke indkaldt på samme måde, som tidligere 

repræsentanter blev.  

Indkaldelsen er kun oplyst på vor hjemmeside på internettet under 

www.lillejulebaek.dk. 

Den måde indkaldes eller meddeles på i fremtiden.  

Det er lykkeligt, at der stadig kommer nye medlemmer til på trods at mange af 

vore ældre medlemmer falder bort grundet dødsfald, udmeldelse på grund af 

alder m.v. Det kniber desværre med afmeldelser, men vi får ofte en henvendelse 

om en sådan udmeldelse fra medlemmer, som har kendt et medlem, som 

desværre er død. 

Men vi siger velkommen til vore nye medlemmer, og nu er der jo muligheder 

for alle medlemmer af tidligere og nuværende politikompagnier i hele Danmark. 

Foreningen har siden sidste repræsentantskabsmøde afviklet fire 

bestyrelsesmøder, som hovedsageligt har drejet sig om ændringen af vor 

vedtægt samt mangler, udbedringer, indkøb og arbejde, som skulle klares i 

sommerhuset.  

Foreningen gør alt, hvad der står i vor magt for hurtigt at udbedre skader mv. på 

sommerhuset. Ofte gøres det via vor tilsynsførende, der gør et stort stykke 

arbejde for os.  

Lille Julebæk 

Huset har været udlejet 27 uger i 2015, hvilket har været rekord. Vore lejere 

(medlemmer) har generelt behandlet huset godt, men desværre er der lejere, som 

ikke gør grundigt rent efter sig.  
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Det vil der for fremtiden blive dem meddelt ved ekstra betaling for rengøring. 

Bestyrelsen er også ked af, at vi ikke får meddelelser om porcelæn, glas, pander 

m.v., der er ødelagt og ikke erstattet, hvilket går ud over næste lejer, som muligt 

skulle have brugt disse ting. 

Foreningen har nu opsat nyt gyngestativ, nyt sand i sandkassen, klippet mange 

grene af, så der kan blive mere sol på terrassen mod øst. Taget er algebehandlet 

sammen med terrassen. I juni 2016 bliver huset malet udvendigt. Ny 

termoglasrude udskiftet ud mod terrassen.  

Der er sat yderligere tallerkener frem, indkøbt ny stavblænder, støvsugerposer, 

diverse sæbeartikler, og huset er rengjort overalt. Vinduerne er pudset ind- og 

udvendigt. 

Vi opfordrer derfor vore lejere til at holde orden og rengøre ordentligt, når de 

rejser fra huset.  

Til hjælp for vor tilsynsførende, der også slå græsset, er der indkøbt ny 

græsslåmaskine.  

Bestyrelsen har ikke nået at få efterset cyklerne og alt det legetøj, som 

efterhånden har hobet sig op, men det skal nok blive klaret senere. 

Økonomien. 

På grund af den større udlejning i 2015 ses økonomien at være en smule 

forbedret. Men på grund af indkøb og udbedringer i og på sommerhuset, tæres 

det jo også på kapitalen.  

Tilsyneladende tegner 2016 også til at blive bedre, idet der er forhåndsreserveret 

ca. 20 udlejninger på nuværende tidspunkt. 

Såfremt, der ikke bliver større vedligeholdelsesomkostninger m.v. i 2016, tegner 

det nogenlunde på det økonomiske område.  

Bestyrelsen har også i indeværende år forsøgt sig med at indhente fondsmidler 

til vor planlagte udbygning med yderligere 4 sengepladser. Der har desværre 

kun været afslag på vore ansøgninger, men vi forsøger fortsat med at ansøge 

diverse fonde. 

Til årets fugleskydning har vi også i år fået 3.000 kr. fra Lymans legat til 

afviklingen af fugleskydningen den 14. august 2016.  Dette er en stor hjælp, idet 

forsikringen til en fugleskydning i dag koster ca. 2.500 kr.  

Fugleskydningen 2016 

Fugleskydningen finder sted søndag den 14. august 2016 fra kl. 1000 til 1600 på 

Køge Hjemmeværnsgård, Københavnsvej 265, 4600 Køge.  

Vedrørende tilmelding kan dette ses på vor hjemmeside www.lillejulebaek.dk.  

I 2016 afvikles fugleskydningen sammen med Køge Hjemmeværnsforening, og 

vor forening har indgået en aftale om afholdelse af skydningen, frokosten mv. 

Dette fremgår af indbydelsen til Fugleskydningen i år.  
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Vi opfordrer derfor til, at vore medlemmer kommer og deltager.  

Prisen er ikke forhøjet på trods af, at der er øl/vand, frokost m.v. i forbindelse 

med arrangementet. 

Det bør også oplyses, at der er gode lokale- og parkeringsforhold på Køge 

Hjemmeværnsgård. 

Sluttelig vil jeg gerne takke for godt arbejde i bestyrelsen, samt rette en særlig 

tak til webmaster Jens Lynge for et stort arbejde i 2015. 

Jeg vil også takke Køge Hjemmeværnsforening ved formand Torben Hansson 

og Bruno Juul for godt samarbejde og lån af lokaler. 

Torben Juul Andersen 
Formand 


