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April 2017 

Formandens beretning 

Foreningen 

Foreningens tidligere bestyrelsesmedlem Palle Andersen afgik ved døden 3. oktober 2016.  

Æret være Palle Andersens minde. 

Siden sidste års generalforsamling har der været afviklet 4 bestyrelsesmøder. På disse 

bestyrelsesmøder er der blandt andet drøftet, hvorledes vi kan få flere medlemmer til at møde op til 

den årlige generalforsamling. Indkaldelsen sker kun på hjemmesiden www.lillejulebaek.dk eller ved 

mundtlig kontakt med bestyrelsesmedlemmerne. 

Det er glædeligt, at der fortsat ses nye indmeldelser i foreningen, men det kan også konstateres, at 

endnu flere falder fra. Men vi siger velkommen til de nye medlemmer, og håber, at de med tiden vil 

være med til at give foreningen et løft. 

Bestyrelsen har måttet behandle en klagesag i forbindelse med udlejningen. Efter reglerne kan man 

ikke påregne at komme i betragtning til ny periode før et år efter lejen er indgået. Klageren er gjort 

bekendt med dette og henvist til lejeoplysningerne på vor hjemmeside. 

Foreningen er gået sammen med Køge Hjemmeværnsforening i afholdelse af fugleskydningen.  

Sammen har vi i indeværende år ansøgt Lymans legat om hjælp til afvikling af fugleskydningen 

2017. Den 2. maj 2017 fik vi ved en parade på Kastellet overrakt bevis på, at vi ville modtage kr. 

4.000,00. 

Foreningerne har kontraktlig indgået aftale om økonomien i forbindelse med fugleskydningen.  

I 2016 var vi således ca. 40 personer, der havde en rigtig god skydedag med frokost m.v. på Køge 

Hjemmeværnsgård. 

Fra foreningens side skal der også lyde en stor tak til Jens Lynge, som holder hjemmesiden ajour. 

Ikke uden grund, at der blev sendt blomster i anledning af Jens Lynges guldbryllup. 

Lille Julebæk 

Bestyrelsen gør, hvad der er os mulig for at holde huset i så god og brugbar stand. Desværre kan vi 

ikke efterkomme alle ønsker. Særligt ønske om internetforbindelse. Det er ret dyrt at få installeret, 

og foreningen tør ikke binde sig på nuværende tidspunkt. 

Hus og garage er blevet malet i indeværende år. Taget er blevet behandlet for mosdannelserne.  

Træer og buske er beskåret. Tagrenderne renset. 

Der er indkøbt følgende: Ny kaffemaskine, ny støvsuger, knivsliber, ophæng til fjernsynet, nye 

dyner og puder, 2 nye lænestole og diverse brugsting i øvrigt. 

Der er indkøbt ny motorplæneklipper og enkelte havestole. 

Ligeledes er der givet foreningen et cafesæt og en kuglegril. 
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Desuden er der pudset vinduer ind- og udvendigt, støvsuget grundigt og vasket gulv, således at 

huset står klar den nye udlejningsperiode 2017. 

Fra lejernes side har der været enkelte klager over dårlig rengøring efter ophold i huset. Bestyrelsen 

anmoder derfor om, at der gøres ordentlig rent efter et ophold. Misligholdelse vil fremover blive 

fratrukket i depositummet, så der kan sættes rengøringspersonale på. 

Vi har for nylig konstateret, at gulvvarmen i det lille badeværelse ikke virker. Håndværker er 

tilkaldt. 

Efter et indbrud i slutningen af april blev det konstateret, at indbrudstyvene var gået ind via rude til 

stuen på bagsiden af huset. De havde revet fjernsynet ud af ophænget. Skruer m.v. lå på gulvet. 

Tilsyneladende var ikke yderligere stjålet. Der havde været flere indbrud samme dag i Ellevænget. 

Kontakten skete fra grundejerforeningens bestyrelsesmedlem og en nabo på Ellevænget, som havde 

set skaderne udefra. Forsikring og politi kontaktet. Sydsjælland og Lolland/Falsters politi havde 

været i Ellevænget og optaget rapport. Bestyrelsen håber, at skaderne er udbedret inden 

udlejningssæsonen begynder. Vi kan p.t. ikke oplyse, hvad udgifterne bliver, idet vi jo har en 

selvrisiko at tage hensyn til. 

Økonomien 

Der henvises til det uddelte regnskab. 

Bl.a. på grund af et faldende antal indlejninger i 2016 og et større indkøb jf. ovenfor nævnte, har 

foreningen i 2016 / 2017 brugt en del af formuen.  

Har forsøgt at søge lottomidler via kulturministeriet, men desværre et afslag. 

Vi håber imidlertid på, at indeværende år giver flere lejere, hvilket hjælper noget. 

Vi håber også, at fugleskydningen i år ikke vil give underskud. 

Fugleskydningen 2017 

Søndag den 13. august 2017 fra kl. 1000 til 1600 er der fugleskydning sammen med Køge 

Hjemmeværnsforening.  Skydningen afvikles på et godkendt areal ved Køge 

Hjemmeværnsforenings gård, Københavnsvej 265, 4600 Køge.  Vil snarest kunne ses på 

foreningens hjemmeside. 

Sidste års fuglekonge blev Ole Elmegaard, Politikompagni Frederikssund. Der er lavet en plakette, 

der er ophængt i gangen i sommerhuset.  

Håber på en stor deltagelse i år. 

Torben Juul Andersen 
Formand 


