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Til stede var 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 bilagskontrollanter 

 

Generalforsamlingen åbnes 
Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at 
den af bestyrelsen foreslåede dirigent, Bruno Juul, desværre var blevet 

syg. 
 
Kassereren uddelte det reviderede regnskab for 2021. 

 

1) Valg af dirigent 
Efter forslag fra formanden blev Søren Sloth valgt 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. 
 

 Køge Hjemmeværnsforening, Danmarks ældste; har ved deres 
sidste generalforsamling fået ny formand. 
Den nye formand er Anders Lund Rasmussen. 

Den nye formand har oplyst at samarbejdet omkring fugleskydning 
vil fortsætte uændret. 

 Udlejningen af sommerhuset har været på et rimeligt niveau på 
trods af Corona pandemien. 

 De faste udgifter stiger i øjeblikket ret meget, men på trods af 

stigningerne er der et overskud på økonomien hvilket også skyldes 
tilskud fra PO Kolding. 

 I forbindelse med forårsklargøring blev der udlagt nye 
granitskærver på gangarealerne og taget er blev renset for alger. 
Sandkassen har fået nyt sand 

Farlige sengelamper er blevet udskiftet. 
 Hans Trolle har skrevet om Hjemmeværnspolitiskolens start på Høje 

Sandbjerg, om det første Julebæk og efterfølgende om Hartegård 
frem til vores sommerhus Lille Julebæk. 

 Huset Lille Julebæk er i god stand, men der er stadig en del 
arbejder der skal udføres. 

 Fugleskydning afholdes d. 14.aug 2022 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 2021 forelægges til godkendelse 
Kasseren gennemgik det reviderede regnskab og oplyste at 
 

Foreningens kapital er pr. 24. maj 2022 DKK 48.253,72. 
 

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 og kørepenge 

Bestyrelsen foreslår at ændre honorarerne til formand, kasserer og 

bookingleder fra DKK 1.000,00 pr år til DKK 2.000,00 pr. år. 
Endvidere foreslår bestyrelsen at ændre kørepengene fra  

DKK 1,00 til DKK 2,00 pr. km. 
Ændring af kørselsgodtgørelsen begrundes med de meget høje benzin- 
og dieselpriser. 

 
Blev enstemmigt vedtaget 

 

6) Indkommende forslag 
Der var ingen forslag. 

 

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 næstformand/sekretær for 2 år. 
Per Bast Klitfod blev genvalgt. 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 

Kasserer Henrik Nygaard Pedersen blev genvalgt. 
Tom Martinussen blev genvalgt. 

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

 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 

Steffan Søby Thygesen blev valgt, 
Et bestyrelsessuppleant er vakant 

 Valg af bilagskontrollanter. 
Kurt Søndergaard Sørensen blev genvalgt for 2 år. 

 Valg af bilagskontrollant suppleant. 

Per Leo Jepsen blev genvalgt for 1 år. 
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