
 

v/formand Torben Juul Andersen Den 1. juni 2011 

Dræbyvej 1, 2740 Skovlunde 

Tlf. 44943686    E-mail: tjaa@privat.dk 

Til medlemmerne 

NYHEDSBREV 

Den 5. februar 2011 afgik bestyrelsesmedlem Kim Larsen ved døden. Han blev bisat fra Vinderød 

Kirke den 10. februar. 

Et bestyrelsesmedlem, der vil blive savnet, idet Kim Larsen altid påtog sig ekstraordinære opgaver 

bl.a. ved Lille Julebæk.  Han var initiativrig og meget velanset blandt vore medlemmer og i 

Hjemme 

Lille Julebæk 

Udlejningen har været meget positiv i 2010. Der har økonomisk været et overskud på trods af 

ekstraordinære udgifter til kloakforbedringer, reparationer i køkken og toilet.  Igen en udskiftning af 

nøgleboks har også været nødvendig. 

Der har været enkelte klager fra vore lejere, men de fleste er afklaret. 

Vi har på grund af sygdom fået ny tilsynsførende. Den nye tilsynsførende, Steen Madsen, 

Hasseløvej 36, 4873 Væggerløse, gør arbejdet godt og er altid villig til at hjælpe lejerne. 

Vores hjemmeside vedr. bookingen skulle gerne være aktuel igen. Vi har fået en ny person – revisor 

Jens Lynge til at udarbejde hjemmesiden og vedligeholde denne. 

Dermed skulle det bl.a. fremgå, hvornår ugerne er ledige og besatte. 

Det kan for nuværende meddeles, at sommerferieugerne nu er besat, men der er stadig ledige uger 

før og efter sommerferien – det kan nævnes at ugerne 23, 24, 34- 52 fortsat er ledige. 

Vore lejere skal også roses for den måde de efterlader Lille Julebæk på efter endt lejemål. Dermed 

er huset altid klar til modtagelse af nye lejere. 

Ud over at der i fremtiden kan bookes via hjemmesiden www.lillejulebaek.dk, kan man også træffe  

bookingleder Jørgen Bolvig Hansen på mail bolvig@hansen.mail.dk. Evt. telefonisk:  5155 3723. 

Økonomien 

Foreningens økonomi skal forbedres i de kommende år, ellers vil de likvide midler være opbrugt i 

løbet af få år. Bestyrelsen redegjorde overfor repræsentantskabet den 12. maj følgende: Der skal 

spares ved repræsentantskabsmøderne, ved fugleskydningen, ved administrationen. Det bevirker 

bl.a., at bespisning m.v. ved repræsentantskabsmøderne bliver minimal, at fugleskydningsbetaling-

en forhøjes til kr. 100,00, og at der fremover kun vil komme nyhedsbreve via vor hjemmeside. 

Tilmelding til fugleskydningen skal derfor ske via hjemmesiden eller pr. mail til kasserer Henrik 

Pedersen, mail:  ccc28909@vip.cybercity.dk.  Indbetalingen skal så ske via netbank evt. ved 

fremmødet. Der vil kun blive afholdt fugleskydning, såfremt  der er over 30 deltagere. 

Årsagen til disse stramninger vedr. fugleskydningen er, at der blot til forsikring i forbindelse med 

afholdelse af fugleskydningen er en udgift på godt to tusinde kroner. 

Vedr. porto kan der spares ca. 4.000,- kr. ved udsendelse af nyhedsbrevet vedlagt girokort til 

Fugleskydningen. 



Bestyrelsens forslag til besparelser samt regnskabet blev godkendt ved repræsentantskabsmødet. 

Foreningens regnskab med revisionspåtegninger mv. vil fremkomme på hjemmesiden. 

Medlemmerne 

Vi har også i år modtaget en del henvendelser om medlemmer, som er afgået ved døden.  Årsagen 

er jo, at politihjemmeværnsmedlemmerne efterhånden er kommet op i årene, men det til trods får 

foreningen fortsat nye medlemmer. 

Kontingentet er fortsat kr. 100,00 pr år og 200,00 for livsvarigt medlemskab. 

Det skal igen indskærpes, at lille Julebæk kun udlejes til medlemmer, som har betalt kontingent. 

Ved udlejning til andre, vil Skat komme efter os. 

Foreningen var repræsenteret ved KC- Poul Lehn Jensen, Politikompagni København, afgang og 

ved KC Steen Skaaning Larsens overtagelse af kompagniet. 

Følgende repræsentanter er valgt til repræsentantskabet:   

Fra Nordsjælland: Geert Pedersen, Jørgen Bolvig Hansen, Poul Lehn Jensen, Knud Dyring, Sonny 

Stumann.  

Fra København: Per Bast Klitfod, Steen Skåning Larsen, Per Nisted, Morten Vegger, Annemette 

Møller. 

Vestegnen Per Yngve Lind, Palle Andersen, Torben Juul Andersen, Per Leo Jepsen, Ib Nørhede. 

Fra Nordvestsjællands politikreds: Jan Heine, Søren Sloth, Henrik Nygaard Pedersen ,Charlotte Bay 

Larsen, Torben Hansson,  fra Sydsjælland, Gert Larsen, Jens Lynge, Bruno Juul, Jørgen Edvard 

Jensen og Kurt Søndergaard.  

Husk at repræsentanter til repræsentantskabet vælges hvert år.  Nye, som ønskes valgt, bedes rette 

henvendelse til underskrevne.  

Fugleskydningen 2011 

Fugleskydningen 2010 foregik på Køge Hjemmeværnsgård (som ejes af Hjemmeværnsforeningen 

for Køge & Omegn) , Københavnsvej 265, 4600 Køge. Der var 35 deltagere. Medlem Svend Erling, 

skydelærer ved PO-kmp. København kom med nogle velsmurte geværer, men selv i den styrtregn, 

hvorunder skydningen fandt sted, måtte der ekstra olie til. Fuglekonge 2010 blev Eva Møller, Jens 

Hansensvej 12, Nordrup, 4400 Ringsted.  

Plaketten fremvises ved fugleskydningen. 

Fugleskydningen 2011 finder sted søndag den 14. august 2011 kl. 1000 – 1500 på Køge 

Hjemmeværnsgård, Københavnsvej 265, 4600 Køge. 

Foreningen vil som sædvanlig sørge for gode skydefaciliteter, gaver til de bedste skytter, 

udtrækninger og fuglekonge. Der bliver serveret en gl. dansk, øl og vand, frokost og kaffe.  

Prisen vil være kr. 100,00 pr. deltager.  Sidste frist for tilmelding er den 5. august 2011. 

Husk, der er gode parkeringsforhold, gode opholdslokaler, og endelig en bar med betjening for salg 

af øl eller vand.  

Vi glæder os til at se jer. 

 På bestyrelsens vegne - Torben Juul Andersen, formand 


