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Til stede var 10 medlemmer med stemmeret. Heraf 1 dirigent og 2 

interne bilagskontrollanter. 
 

Generalforsamlingen åbnes 
Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at 
der var tilmeldt 2 personer til generalforsamlingen udover dirigent og 

2 interne bilagskontrollanter. 
 
Kasseren uddelte det reviderede regnskab for 2016. 

 

1) Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Bruno Juul til dirigent. 
 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter at general-
forsamlingen var lovligt indvarslet. 
Dagsorden er lagt på foreningens hjemmeside jf. vedtægterne. 

 
Dagsorden blev herefter gennemgået, der var ingen bemærkninger til 

denne. 
 

2) Bestyrelsens beretning 
Formanden oplæste bestyrelsens beretning og oplyste at den senere vil 
blive lagt på foreningens hjemmeside. 

Her er nogle hovedpunkter. 
 

 Dødsfald 
Foreningens tidligere bestyrelsesmedlem Palle Andersen er afgået 
ved døden d. 03. okt. 2016. 

Æret være hans minde. 
 Der er kommet nye medlemmer i årets løb, men desværre også 

frafald på grund af alder eller ved død. 
 Der har været en klagesag vedrørende leje af huset, denne sag blev 

løst af formanden. 

 Der har været indbrud i Lille Julebæk, fjernsyn og Viasat box 
stjålet og et vindue er ødelagt. 

 Den årlige fugleskydning blev afholdt i samarbejde med Køge 
Hjemmeværnsforening. 

I år har foreningerne i fællesskab modtaget DKK 4.000,00 til 
afholdelse af årets fugleskydning. 

 Fugleskydningen holdes i år d. 13. aug. fra kl. 1000 – 1600. 

 Jens Lynge sørger for at holde hjemmesiden ajourført. 
 

Dirigenten opridsede hovedpunkterne og stillede herefter beretningen til 
debat. 
 

Der var ingen der havde spørgsmål til formandens beretning, hvorefter 
beretningen blev godkendt. 
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3) Regnskab for 2016 forelægges til godkendelse 
 Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og oplyste at 

der har været et underskud på DKK 28.905,65 i indeværende 
regnskabsår. 

 Foreningens kapital er pr. 17. maj 2017 DKK 45.104,73 
 

En af årsagerne til den dårlige økonomi skyldes at indlejningen ikke havde 
været så stor som forventet. 
 

Dirigenten satte regnskabet til debat. 
 

Der var ingen der havde spørgsmål til regnskabet. 
 
Hvorefter regnskabet blev godkendt. 

 
Kasseren gav en forfriskning efter regnskabsgodkendelsen. 

Generalforsamlingen blev suspenderet i ca. 15 min. i forbindelse med 
indtagelse af forfriskningerne. 
 
 

4) Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er uændret DKK 100,- årligt eller DKK 200,- for livsvarigt 

medlemskab. 
 

Blev enstemmigt vedtaget 
 

5) Fastsættelse af bestyrelseshonorar til formanden, kassereren og 

bookingslederen på DKK 2.000,00- pr. person. 
 

Blev enstemmigt vedtaget. 
 

6) Indkommende forslag 
Der var et forslag fra bestyrelsen om at hæve lejebeløbet pr. uge 

med DKK 300,00. 
 I ugerne 7-8, 25-39 samt uge 42 bliver lejen fremover 

DKK 2.400,00 pr. uge.  
 Den øvrige del af året bliver lejen fremover DKK 1.900,00 

pr. uge. 
Forslaget blev vedtaget med virkning fra d. 17. maj 2017. 

 
7) Valg til bestyrelsen 

 Valg af formand for 2 år. 

Torben Juul Andersen blev genvalgt. 
 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

 Jørgen Bolvig Hansen og Sonny Stumann blev genvalgt. 
 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Tom Martinussen blev nyvalgt i stedet for Gert Petersen. 
Jørgen Ole Olsen blev genvalgt. 
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Valg af bilagskontrollanter 

 Søren Sloth blev valgt for 2 år 
 

Valg af bilagskontrollant suppleant 
 Per Leo Jepsen blev genvalgt for 1 år. 

 
8) Eventuelt 

Formanden vil evt. søge forskellige fonde om tilskud til Lille Julebæk. 
 

Formanden oplyste at foreningens årlige fugleskydning finder sted 
søndag d. 13. august 2017 Kl. 1000 på Køge Hjemmeværnsgård 
sammen med Køge Hjemmeværnsforening. 

 
Indbetaling for deltagelse i fugleskydningen kan ske enten ved 

bankoverførsel til Danske Bank, registrerings nr. 1551 konto nr. 6414575. 
 
eller elektronisk indbetalingskort til foreningens girokonto. 

Konto nr. 641-4575. 
 

Deltagere til fugleskydning må gerne have pårørende med mod betaling. 
 

Generalforsamlingen afsluttes 
Dirigenten takkede for et godt møde, god ro og orden og ønskede 
foreningen held og lykke med fremtiden. 

Hvorefter han gav ordet til formanden. 
 

Formanden 
Takkede Bruno Juul for en god ledelse og en god generalforsamling. 

 
Formanden takkede bestyrelsen for et godt samarbejde gennem året. 
 

Der blev udråbt et leve for foreningen. 
 

Formanden takkede for lån af Køge Hjemmeværnsgård og den store 
gæstfrihed foreningen altid møder. 
 

Efter generalforsamlingen blev der serveret jordbærtærte kaffe og te, 
øl og vand. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 1955 
 

 
 

 

 

 

 Per Klitfod 

Sekretær 

 

 

_____________________
Bruno Juul 

Dirigent 
 


