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Politihjemmeværnets Støtteforening  

I  

Danmark  

  
  

                                             
  

  
  
  
  

R E F E R A T  

  

  

fra den ordinære generalforsamling  

  

18. august 2020 

  

Kl. 1900  

  
  



Til stede var 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 bilagskontrollanter, 1 dirigent og 

1 medlem med stemmeret.  

  

Generalforsamlingen åbnes  

Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at der 

var tilmeldt 1 person til generalforsamlingen udover dirigenten og 2 

interne bilagskontrollanter.  

  

 

 1)  Valg af dirigent  

Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Bruno Juul til dirigent.  

  

Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter at 

generalforsamlingen 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 aflagde herefter beretningen siden sidste 

generalforsamling.  

• Bestyrelsesmøder.  

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i årets løb.  

• Nye medlemmer.  

Der er tilgang af nye medlemmer.  

• Men nogle medlemmer er faldet fra grundet alder eller dødsfald, 

bl.a. er tidligere KC Uffe Steiness afgået ved døden. 

• Bestyrelsen har bl.a. drøftet hvorledes vi får flere medlemmer  

som lejere, flere medlemmer til at møde op ved 

generalforsamlingen samt ved afholdelse af fugleskydningen.  

Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vores samarbejdspartner, Køge  

og Omegns Hjemmeværnsforenings medlemmer nu kan leje  

sig ind i sommerhuset, Lille Julebæk, når de er medlem af denne. 

 

Bestyrelsen har også ønsket optagelse af lån. Der har været forsøgt 

med en kassekredit i Danske bank. Skønnedes for dyr. Nykredit 

forsøgt med et tillægslån. Udlåner ikke til foreninger, kun til private, 

og ikke til luksussommerhuse. Lånoptagelsen droppet p.t.   

 

Lille Julebæk.  

Bestyrelsen samt vor tilsynsførende gør alt for at holde huset i en  

Fortsat god stand, men der kommer fortsat større udgifter til 

vedligeholdelse. Således har vi betalt ca. 5.000,00 for tætning m.m. 

ved skorstenen. Gennemgået og fyldt op.  Renset filter og fyldt salt    

i opvaskemaskinen m.m. Udskiftet batterier i røgalarmerne, renset 

tagrenderne, renset gangsti, klippet buske ud imod vejen. 

 

 



Vi har nu måtte udskifte vores nøgleboks grundet ødelæggelse.  

                         

 

Brændeovnen og skorstenen blev fjernet den 2. juni, og der er nu 

installeret en varmepumpe. Vi kan nu fra mobiltelefon sørge for, at  

der er opvarmet, når lejerne kommer til huset i de kolde måneder.  

Prisen for ovennævnte har været ca. 22.500,-.  

 

Udlejningen i 2019 har været for ringe, men heldigvis ser 

udlejningen i 2020 ud til at blive noget bedre. P.t. har vi haft  

19 udlejninger, men der forventes lidt flere i resten af året.  

Der har heldigvis været begrænsede klager over rengøringen m.v., 

men der har også været foretaget en grundig rengøring, sengetøj 

vasket, vinduer pudset m.v. Det kan vi takke vor kasserer og hans 

kone for.  

Vi må indskærpe, at ødelæggelser m.v. må betales af den lejer, 

som har forårsaget ødelæggelsen.  

 

Økonomien. 

De ekstraordinære udgifter til tætning ved skorstenen, opsætning af 

ny varmepumpe, fjernelse af skorsten og brændeovn, nye tagsten, 

isolering, udbedring af loftet har drænet vor økonomi meget. Selv  

om lejeprisen er sat op, må resten af 2020 og 2021 stå i 

besparelsernes tegn. 

Vi har søgt forskellige fonde i forbindelse med bl.a. opsætning af  

Varmepumpe m.v., men fondene tror, at vi er en del af 

hjemmeværnet og ikke en privat forening.  

Henviser til regnskabet 2019. 

 

Fugleskydningen 2019 afvikledes på Køge Hjemmeværnsforenings 

ejendom. Der var ca. 30 deltagere, og afviklingen blev afbrudt kl. 

1230 med en dejlig buffet. Fortsatte skydningen ganske kort.  

Fuglekonge blev Bruno Juul Køge. 

Han bliver den første med navn m.m. på en af de nye plaketter, 

som foreningen har fået lavet.  

Fugleskydningen 2020 blev aflyst på grund af Covid-19 situationen.  

Underrettet Lymans Legat vedr. aflysningen.   

 

         Til slut vil jeg gerne rette en tak til vor tilsynsførende for den god  

         hjælp, som han yder både vore lejere og bestyrelsen.  

         Videre en tak til Jens Lynge for hans føring af hjemmesiden. Det gør   

         han godt. Tak til Køge og Omegns Hjemmeværnsforening for et  

         godt samarbejde.  

         Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.  

          

         Der blev forespurgt til foreningens pris på  el. Oplyste, at vi fra         

         SEAS  stadig få prisforhøjelser. Lejerne er selv herre over mulige   

         besparelser ved ikke at bruge f.eks. varme i badeværelsesgulv,  

         sauna m.v.  



         Beretningen herefter godkendt.   

                             

  

  

                     3)  Regnskab for 2019 forelægges til godkendelse 

  

          Det kontrollerede regnskab omdelt.  

• Kassereren gennemgik det reviderede regnskab og oplyste at der 

har været et underskud på kr.15.094,88 i indeværende 

regnskabsår.  

• Foreningens kapital er pr.3.marts 2020 kr. 29.632,35.  

  

Dirigenten satte regnskabet til debat.  

  

Der var ingen der havde spørgsmål til regnskabet.  

  

Hvorefter regnskabet blev godkendt.  

  

  

 4)  Fastsættelse af kontingent  

Kontingentet uændret. Årligt  kr. 200,- for livsvarigt medlemskab, og  

Kr. 100,-  for årligt medlemskab.  

Blev enstemmigt vedtaget  

  

 5)  Fastsættelse af bestyrelseshonorar   

)  Bestyrelseshonoraret er uændret: Formanden, kassereren og  

bookinglederen får DKK 2.000,00- pr. person.  

  

Blev enstemmigt vedtaget.  

  

 7)  Indkommende forslag  

Bestyrelsen havde stillet forslag om optagelse af lån vedr. installation af 

varmepumpe, fjernelse af brændeovn m.v.. Dette punkt droppes indtil  

videre.  

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægtens §3: linje 3-6 skal 

udgå. I § 4 indsættes, at Medlemmer af Køge og Omegns 

Hjemmeværnsforening kan leje huset på deres medlemskab af denne 

forening. I § 15- linje 4: Indkaldelse sker alene via foreningens 

hjemmeside (WWW.lillejulebaek.dk). Resten og linje 5 fjernes.  

   

Sidstnævnte forslag vedtaget.   

  

  

Blev enstemmigt vedtaget  

  

 8)  Valg til bestyrelsen  

  

http://www.lillejulebaek.dk/


• Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  

                                               Per Bast Klitfod genvalgt. 

                                               Henrik Nygaard Pedersen genvalgt.   

                                          Suppleanter for 1 år.  

      Tom Martinussen og Jørgen Ole Olsen blev genvalgt.  

                                          Valg af bilagskontrollant for 2 år.          

                                           Kurt Søndergaard Sørensen 

                Valg af bilagskontrollant suppleant for 1 år.  

                                                Per Leo Jepsen  

  

 9)  Eventuelt  

Formanden oplyste at foreningens årlige fugleskydning finder sted 

søndag d. 8. august 2021 Kl. 1000 på Køge Hjemmeværnsgård sammen 

med Køge Hjemmeværnsforening.  

Ellers intet.   

 

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.  

Der blev udråbt et leve for foreningen.  

  

Formanden takkede for lån af Køge Hjemmeværnsgård og den store 

gæstfrihed foreningen altid møder.  

  

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 2015. 

  

 

 

                                            Torben Juul Andersen  

                                                                                                                                                        Referent  

  

  

 

________________________ 

Bruno Juul 

Dirigent 


