
Politihjemmeværnets Støtteforening i Danmark.  

      24. maj 2024.  

 

                                              Beretning 2022 

Foreningen: 

Køge og Omegns Hjemmeværnsforening – Danmarks ældste hjemmeværnsforening, som vor forening 
altid har haft et godt samarbejde med, har ved deres sidste generalforsamling fået ny formand. Den nye 
formand er Anders Lund Rasmussen. Jeg har talt med ham, og vi talte bl.a. om fugleskydning 2022 m.v., 
som ikke skal ændres, men fortsættes som tidligere. Vi takker både tidligere formand Torben Hansson og 
Bruno Juul for et særdeles godt samarbejde.   

Corona pandemien har også sat i sidste halvdel af 2021 og begyndelsen af 2022  sit præg på aktiviteterne 
i Danmark, men det til trods har der været en forholdsvis god udlejning af sommerhuset  siden sidste 
generalforsamling, men det ser ikke for godt ud i 2022, vi må håbe, at det bliver bedre. Er det prisen, som 
er for høj, selvom foreningen har sænket prisen for en uge uden for sæsonen til kr. 3.500,00. Men som 
priserne p.t er på himmelflugt på vand, el og på stik til fjernsyn mv.er stigningen en nødvendighed.   

Vi har her ved forårsrengøringen ellers gjort et stort arbejde for at holde Lille Julebæk i en god stand. 
Blandt andet er taget renset. Havemøblerne er sat ud på en renset terrasse. Sandkassen har fået nyt 
sand. Gangarealet har fået nye granitsten. Plænen har fået gødning. Buske og træer beskåret/fældet. 
Nye senge-lamper er opsat i to værelser. Forsøgt at fjerne fedtet via køkkenvasken, hvilket formentlig 
ikke er fjernet ved TV-inspektion og spuling. Har været en dyr fornøjelse, hvis ikke det er afhjulpet. 

Økonomien:  

De faste udgifter til ejendomsskat, digelaug, grundejerforening, forsikringer og ovennævnte udgifter 
stiger alvorligt i tiden. Trods dette er der i år et større overskud en forrige år. Det skyldes tilskud fra 
Kolding PO og den bedre udlejning i 2021. Se vedlagte regnskab 2021. 

Historie:  

HJVR VI Politiskolen historie m.v. Historiker, Hans Trolle, har skrevet om Hjemmeværnspolitiskolen fra 
1952 på Høje Sandbjerg Lejren, Første Julebæk. Det andet Julebæk,  Det tredje Julebæk, Hartegård,  og 
Lille Julebæk.  Oplysningerne stammer fra diverse skrivelser med videre, som er afleveret på arkivet, 
Forlandet, Glostrup.  

Fugleskydningen 2021afvikledes søndag den 8. august 2021 fra kl. 1000. inden frokost nåede man at ned-
skyde krone, hals højre- og venstre vinge samt hale. Frokosten blev fortæret, inden man skød på brystet. 
Fuglekonge 2021 blev Henrik Nygård Pedersen, PO-Roskilde. 

Fugleskydningen 2022 afvikles søndag den 14. august 2022 fra kl. 1000 – 1500. 

Foreningen har sammen med Køge og Omegns Hjemmeværnsforening ansøgt og fået tildelt Nymans 
Legat på kr. 4.500,00 til dette års fugleskydning. Håber på mange tilmeldte, idet der er gode præmier.  

Sluttelig vil jeg takke vor tilsynsførende for godt samarbejde. Takke vor webmaster, Jens Lynge, ønske 
ham god bedring og takke for godt samarbejde. Endelig en tak til bestyrelse og bilagskontrollanter for 
godt samarbejde.   

      Formanden 


