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Til stede var 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 bilagskontrollanter, 1 dirigent og 
2 medlemmer med stemmeret. 
 

Generalforsamlingen åbnes 
Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at 

der var tilmeldt 2 personer til generalforsamlingen udover dirigenten og 
2 interne bilagskontrollanter. 

 
Kassereren uddelte det reviderede regnskab for 2020. 
 

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. 

 
 Corona epidemien har haft en stor indflydelse på foreningens 

aktiviteter. 
Bl.a. blev generalforsamlingen flyttet til august. 
Årets fugleskydning blev aflyst. 

Der har været enkelte opsigelser af lejekontrakter på grund af 
Covid-19. 

 Hvis ikke udlejningen bliver bedre fremover overvejes den mulighed 
at tilmelde Lille Julebæk til et udlejningsbureau. 

 Kassereren har undersøgt om det er muligt at oprette en 

kassekredit på DKK 100.000,00 Det koster ca. 10% p.a. i 
omkostninger. 

 Foreningen har fået 3 nye medlemmer. 
 Huset Lille Julebæk er i god stand, men der er stadig en del 

arbejder der skal udføres. 

 Fugleskydning afholdes d. 08.aug 2021 kl. 1000 på Køge 
Hjemmeværnsgård. 

 
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 2020 forelægges til godkendelse 
 Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og oplyste at 

der har været udgifter på  DKK 70.922,64. 

Årets indtægter er  DKK 58.793,35. 
 

 Årets underskud er  DKK 23.487,29. 
 

 Ved fusionen* blev der overført  DKK 23.202,49  

til foreningskontoen. 
 

 Foreningens kapital er pr. 27. maj 2021 DKK 49.925,16. 
 
Kassereren oplyste at på grund af internetproblemer var Lille Julebæk 

næsten gået på tvangsauktion fordi ejendomsskatten ikke var betalt. 
 

I forbindelse med fusionen* af de 2 foreninger 
Politihjemmeværnets Støtteforening I Danmark og Støtteforening For 

Hjemmeværnets Politikompagni I Kolding er PO-Koldings 25 medlemmer 
overført til Politihjemmeværnets Støtteforening I Danmark som livsvarige 
medlemmer. 

 
Dirigenten satte regnskabet til debat. 

 
Der var ingen der havde spørgsmål til regnskabet. 
 

Hvorefter regnskabet blev godkendt. 
 
 

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

medlemskab. 
 
Blev enstemmigt vedtaget 

 

5) Fastsættelse af bestyrelseshonorar 

Bestyrelsen foreslår at ændre honorarerne til formand, kasserer og 
bookingleder fra DKK 2.000,00 pr år til DKK 1.000,00 pr. år. 

Endvidere foreslår bestyrelsen at ændre kørepengene fra  
DKK 2,00 til DKK 1,00 pr. km. 
 

Blev enstemmigt vedtaget 
 

6) Indkommende forslag 
Bestyrelsen foreslår at lejeprisen hæves fra årsskiftet 2022 til 

DKK 4.000,00 pr. uge eksklusiv depositum på DKK 1.000,00 
Så lejeprisen fra årsskiftet 2022 er DKK 5.000,00 inkl. depositum. 
Begrundelsen for lejeforhøjelsen skyldes stigende omkostninger til skatter 

og afgifter samt vedligeholdelse. 
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Forslag til ændring af vedtægterne: 

§ 11: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad 
gangen. 

Herudover vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. 
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen konstituerer sig herudover. 
Formand og kasserer kan ikke vælges samme år. 
Såfremt formand eller kasserer afgår i utide, rekonstituerer 

bestyrelsen sig med virkning til førstkommende ordinære 
generalforsamling, hvor valg af den ledige funktion finder sted. Her 

ses bort fra bestemmelsen om, at formand og kasserer ikke kan 
vælges samme år. 
 

Valget gælder til ordinært valg skulle finde sted. 
Bestyrelsesvalgene fordeles ligeligt over 2 år, således: 

3 bestyrelsesmedlemmer vælges sammen med formanden og 
2 bestyrelsesmedlemmer vælges sammen med kassereren. 
 

§ 13: Ændring i anden linje: 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, 

heraf formanden og /eller næstformanden er til stede. 
 
Forslagene blev enstemmigt vedtaget 

 

7) Valg til bestyrelsen 
I forbindelse med fusion mellem de 2 foreninger skal bestyrelsen udvides 
med 2 nye bestyrelsesmedlemmer så bestyrelsen fremover består af 7 

medlemmer. 
 

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

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Sonny Stumann blev genvalgt. 
Jørgen Bolvig Hansen blev genvalgt 

 Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Iver Fischer Krogh blev valgt og 
Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. 

Tom Martinussen blev valgt. 
 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Jørgen Ole Olsen blev genvalgt. 
Steffan Søby Thygesen blev valgt, 

 Valg af bilagskontrollanter. 

Søren Sloth blev genvalgt for 2 år. 
 Valg af bilagskontrollant suppleant. 

Per Leo Jepsen blev genvalgt for 1 år. 
 

8) Eventuelt 
Formanden oplyste at foreningens årlige fugleskydning finder sted 
søndag d. 08. august 2021 Kl. 1000 på Køge Hjemmeværnsgård 

sammen med Køge Hjemmeværnsforening. 
Bestyrelsen mødes kl. 0800 for klargøring. 
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