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Protektor Hans Kongelige Højhed Prinsen. 

 

Side 1. 

 

Til medlemmerne: 

 

NYHEDSBREV. 

 

Lille Julebæk: 
Udlejningen har været meget positiv i 2011. Der har økonomisk været et lille overskud på trods af 

ekstraordinære udgifter til bl.a. slamsugning. På grund af det regnfulde vejr har vore sivebrønde 

ikke kunnet nå at tømme sig uden ekstra slamsugning. Der har også været andre udgifter til 

småreparationer m.v. 

Den tilsynsførende Steen Madsen, Hasseløvej 36, 4873 Væggerløse, gør arbejdet godt, og er altid 

villig til at hjælpe lejerne, hvis der skulle opstå en nødsituation. 

Vores hjemmeside www.lillejulebaek.dk er nu oprettet og kan anvendes til at orientere sig om  

foreningen. Der er også mulighed for at booke lille Julebæk, og man kan se hvilke uger, som er 

udlejet. 

Lejeperioden er nu gældende fra søndag kl. 1500 – til efterfølgende søndag kl. 1200. 

 

Der har kun været få klager fra vore lejere, og de ting, som er klaget over er bragt i orden. 

I foråret blev samtlige ruder ind- og udvendig pudset. Der er opsat hylde i skuret til hynderne, 

og der er klippet lidt rundt omkring. Der er sat ny gynge i stativet, og der er indkøbt ny 

sandkasse. Fugleskydningsplaketterne er nu ophængt i entreen. 

Der er opsat boxer, således at man nu kan se TV 2 og flere andre kanaler. 

Samtidig må vi også oplyse, at vand og el er blevet dyrere, og prisen for forbrug derfor er steget. 

 

Lejen er i sommermånederne kr. 2100,00 og øvrige periode kr. 1600,00 + forbrug.  

(Vil fremgå af lejekontrakten). 

 

Økonomien: 

Sidste år skrev vi, at foreningens økonomi skal strammes op. Regnskabet i år har igen vist et  

større underskud  

Bestyrelsen redegjorde overfor repræsentantskabet den 10. maj om følgende. Der skal  

spares på udgifterne ved fugleskydningen. Selvom deltagerprisen blev sat i vejret gav 

fugleskydningen et stort underskud. Bl.a. forsikringen for afholdelse af fugleskydningen beløber sig 

til mere end 2000,- kr, og denne pris lader sig ikke ændre, idet kassereren har forsøgt at få en 

billigere præmie. Årsagen til at den ikke kan nedsættes, er det store erstatningsbeløb for personer og 

ting der skal udredes, såfremt uheldet er ude. Det er lovpligtigt at tegne denne forsikring, ellers  

giver politiet ikke tilladelse til afholdelse af fugleskydning. 

 

En anden besparelse skal findes på udsendelse af nyhedsbrevet. Efter udsendelsen i indeværende år 

med girokort indlagt for tilmelding til fugleskydningen, vil det fra 2013 kunne læses på foreningens 

hjemmeside: www.lillejulebaek.dk ligesom indbetaling kan finde sted via netbank. 

Dermed kan spares ca. kr. 3000,00 pr.år. 

 

Videre ses der på bestyrelsens og øvriges transportudgifter. Færre møder og mere samkørsel vil 

blive benyttet. 

 

http://www.lillejulebaek.dk/
http://www.lillejulebaek.dk/


 

Side 2. 

Bestyrelsen skulle også arbejde på at finde fondsmidler til at dække omkostningerne til f.eks. 

fugleskydningen. 

 

Medlemmerne: 

Foreningen får stadig nye medlemmer, men de nye opvejer ikke de ældre medlemmer, som falder 

fra.  

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

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

 

Følgende repræsentanter er valgt til repræsentantskabet: 

Fra Nordsjællands politikreds: Geert Pedersen, Jørgen Bolvig Hansen, Poul Lehn Jensen,  

Knud Dyring, Sonny Stummann. 

 

Fra Københavns politikreds: Per Bast Klitfod, Annemette Møller, Benny Lund Rasmussen, 

Morten J. Vegger, Peter Farup Schaltz. 

 

Fra Københavns Vestegns politikreds: Per Yngve Lind, Palle Andersen, Ib Nørhede, 

Torben Juul Andersen, Per Leo Jepsen. 

 

Fra Midt- og Vestsjællands politikreds: Jan Heine, Søren Sloth, Henrik Nygaard Pedersen, 

Charlotte Bay Larsen, Torben Hansson. 

 

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds: Gert Larsen, Jens Lynge, Bruno Juul, 

Jørgen Edvard Jensen, Kurt Søndergaard. 

 

Repræsentanter til repræsentantskabet vælges hvert år. Nye, som ønskes valgt, bedes rette 

henvendelse til underskrevne. 

 

Repræsentantskabet godkendte også bestyrelsens forslag om at ændre bestyrelsens antal fra 7 til 5. 

Vedtægtsændringen til dette forslag har været forelagt Naturstyrelsen, der har givet tilladelse til 

ændring af vedtægtens § 11. Kan nu ses ændret på hjemmesiden. 

 

Fugleskydningen 2012: 
Fugleskydningen 2011 blev afviklet den 14. august. Alt forløb vel, men deltager antallet var kun 30. 

Fuglekonge blev Børge Assentoft. Plaketten er lavet og hænger nu i entreen i sommerhuset. 

 

Fugleskydningen 2012 finder sted søndag den 12. august 2012, kl. 1000 – 1500 på  

Køge Hjemmeværnsforenings Gård, 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 1. august 2012. 

 

Såfremt der ikke er mindst 30 tilmeldte deltagere, vil fugleskydningen blive aflyst, og 

foreningen vil  derefter overveje, om der skal afvikles fugleskydning i fremtiden.  

 

PS 

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. 


