
 
Formand 

Torben Juul Andersen  

Dræbyvej 1 

2740 Skovlunde 

Tlf. 4494 3686 - mobil 2785 0755 

E-mail: formand@lillejulebaek.dk 

Bank:  Reg 1551  Konto 6414575 

CVR 37129089 

Bookingleder 

Jørgen Bolvig Hansen 

Store Kirkestræde 2, 5610 

Assens 

Tlf. mobil 5155 3723 

E-mail: 

booking@lillejulebaek.dk 

 

Side 1 af 2 

Maj 2019 

Formandens beretning 

Foreningen 

På sidste års generalforsamling blev det besluttet, at vi efter H. K. Højhed Prins Henriks død 

afsluttede foreningens protektion, hvilket hofmarskal Michael Ehrenreich har bekræftet i brev af 

den 23. april 2019. På vegne af Kongehuset siges tak for godt samarbejde, og Politikompagniernes 

Støtteforening ønskes det bedste fremover. 

Foreningen har i årets løb afviklet 3 bestyrelsesmøder, og her har vi blandt andet drøftet, hvorledes 

vi får flere til at møde til generalforsamlingen, fugleskydningen, og hvorledes vi får fat i nye 

medlemmer, her hvor flere politikompagnier nedlægges eller sammenlægges med andre 

hjemmeværnskompagnier. Det er dog glædeligt at nye medlemmer selv retter henvendelse til 

foreningen for at blive optaget som medlem. 

Sammen med Køge Hjemmeværnsforening afvikledes fugleskydningen 2018. Foreningerne havde 

sammen søgt Lymans Legat, og fik ved en parade på Kastellet tildelt kr. 2.000. Hvilket er en stor 

hjælp, men alligevel fik foreningerne et underskud på godt 4.000 kr. 

Fuglekonge 2018 blev Søren Sloth. Skytten var Poul Lehn Jensen. 

Jens Lynge skal have en stor tak for vedligeholdelse af foreningens hjemmeside. 

Lille Julebæk 

Bestyrelsen gør alt for at holde huset i god og brugbar stand.  Der er nu installeret fibernet, så nu 

kan man anvende sin egen PC m.m. i huset. Ligeledes har vi opsagt kontrakt med tidligere TV-

udbyder. 

Vi får fortsat klager over dårligt porcelæn og mangler på samme, men desværre bliver det ikke 

erstattet af de, som har forårsaget ødelæggelsen. Ligeledes har der været ødelæggelse af vores 

nøgleboks, og vi har været nødsaget til at ændre koden. Om det har været forsøg på oplukning med 

et stk. værktøj eller lignende kan ikke oplyses. Forsikringen blev forespurgt, men selvrisikoen 

gjorde, at vi ikke kunne benytte forsikringen.  

Ligeledes bliver der klaget over rengøringen, og bestyrelsen har drøftet, om vi skulle hyre et 

rengøringsselskab til at forestå rengøring efter udlejning. Men som hidtil må vi henstille til at 

lejerne gør ordentligt rent, så nye lejere ikke skal klage og tage sig af rengøringen efter den forrige 

lejer. 

Udlejningen i 2018 har været nogenlunde, der har været i alt 20 udlejninger igennem året. 

Foreningen forsøger via fonde at søge om varmepumpe i stedet for kakkelovnen og skorstenen, Vi 

beholder el-varmen. Men der endnu ikke kommet tilbagesvar. Lejerne sparer så også udgifterne til 

brændsel. 

Der vil blive foretaget algebehandling af husets tag, idet der samles meget mos på grund af de 
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mange træer, som er på grunden. 

Vores tilsynsførende Steen Madsen skal også have en stor tak for sin hjælpsomhed. Han møder op, 

hvis lejerne har et problem, eller hvis bestyrelsen ønsker hjælp til eftersyn, pasning af plæne m.m. 

Økonomien 

Der henvises til det uddelte regnskab. 

Bestyrelsen har dog vedtaget, at der stilles forslag til at lejen sættes op med kr. 600 pr. uge. I den 

billige periode forhøjes lejen fra kr. 1.900 til kr. 2.500, og i den dyre periode til kr. 3.000 eks. 

depositum. 

Årsagen er de stigende udgifter til vedligeholdelse, forsikringer og grundskatter m.v. 

Fugleskydningen 2019 

Søndag den 11. august 2019 kl. 1000-1600 afvikles fugleskydningen på Køge 

Hjemmeværnsforenings gård. Til fugleskydningen i år er inviteret medlemmer fra vores forening, 

Køge Hjemmeværnsforening medlemmer samt medlemmer fra andre hjemmeværnskompagnier. 

Årsagen er, at vi vil prøve at få så mange deltagere med som muligt. 

Fugleskydningen er sat op på foreningens hjemmeside. Politiet er ansøgt om tilladelse, og vi vil 

gøre alt for, at nedskydningen af brystet ikke sker på et enkelt skud. 

Den 6. maj 2019 modtog vi efter ansøgning Lymans legat på kr. 4.500 til hjælp ved årets 

fugleskydning. 

Sluttelig retter jeg en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter, og ikke mindst til 

ledelsen af Køge Hjemmeværnsforening for lån af lokaler og et godt samarbejde. 
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