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Foreningens medlemmer 

NYHEDSBREV 

LILLE JULEBÆK: 
Det er gået godt med udlejningen i 2012, og det ser også lovende ud for 2013, hvor besatte uger er oppe på 

22 uger. 

Også i 2012 har det været nødvendigt at få slamsuget flere gange på grund af vejrliget.  Det er konstateret, at 

grundvandet kun stod 30 cm under jordoverfladen. 
Bortset fra ovennævnte har foreningen været forskånet for større reparationer i 2012. 

Der har været enkelte problemer med TV-signalet, men det er nu ok.  Der er opsat ny gynge, men der 

mangles opsætning af ny sandkasse, beskæring af nogle træer og fældning af træer, som er gået ud. 

Jens Lynge skal have stor ros for sin styring af vor hjemmeside, som fungerer særdeles glimrende, og som er 

medvirkende til, at det går meget nemt med booking m.v. 

Lejeperioden er stadigvæk fra søndag kl. 1500 til efterfølgende søndag kl. 1200. Prisen er fortsat kr. 2.100 
for sommermånederne og kr. 1.600 i øvrige periode. 

Prisen for forbrug har vi på grund af de stigende udgifter til vand- og el-afgift været nødsaget til at forhøje 

for fremtidige lejere.  Prisen vil for vand fremover være kr. 200,00 pr. uge, og for el vil prisen fremover være 

kr. 4,00 pr. kWh. 

Vi skylder også vores tilsynsførende en stor tak, idet han gør et godt stykke arbejde, ikke blot slår han græs, 

men han sørger også for hjælp til reparationer m.m., hvilket bevirker, at ingen fra bestyrelsen skal køre til 

sommerhuset for en afhjælpning.  

ØKONOMIEN: 

Selv om sommerhuset gav et lille overskud, var der igen i 2012 et underskud på ca. 26.000, hvilket skyldes 

udgifterne til fugleskydningen, driftsudgifterne, porto og administration m.v. 
Se nærmere på referatet fra repræsentantskabsmødet på foreningens hjemmeside www.lillejulebaek.dk. 

Repræsentantskabet besluttede sidste år, at der fremover ikke udsendes nyhedsbrev til medlemmerne. 

Dermed bortfalder nogen af udgifterne til portoen.  

Videre er bestyrelsen efter sidste repræsentantskabsmøde jf. ændringerne i vedtægten blevet reduceret til 5 
bestyrelsesmedlemmer.  Dermed formindskes udgifterne i den forbindelse. 

Bestyrelsen er bevidst om, at holde udgifterne i skak, og vi har forsøgt at få en billigere forsikring i 

forbindelse med fugleskydningen, som beløber sig til ca. 2.000 pr. år.  Dette er ikke lykkedes, idet en 
forsikring skal dække indtil kr. 10 millioner for personskade og kr. 5 millioner for tingskade.  
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Side 2 

MEDLEMMERNE: 
Foreningen får stadig nye medlemmer, men vi må også erkende, at en del falder fra. Sidste år fik vi ca. 40 

nyhedsbreve retur med ukendt adresse. Disse medlemmer bliver slettet i vort ajourførte kartotek, men henstår 
i et medlemskartotek for tidligere medlemmer.  

Se i øvrigt, hvem som repræsenterer foreningen i repræsentantskabet, og hvem som er i bestyrelsen, 

suppleanter, revisorer m.v. på vor hjemmeside. 

Næste repræsentantskabsmøde afvikles tirsdag den 6. maj 2014 kl. 1900. 

FUGLESKYDNINGEN: 
Fugleskydning 2012 blev afviklet i et dejligt vejr, og skytterne var meget effektive, idet vi inden frokosten 
havde kåret årets fuglekonge. Fuglekonge 2012 blev formand for Køge Hjemmeværnsforening Torben Hans-

son.  Der er udarbejdet en plakette, som opsættes sammen med øvrige plaketter i gangen i Lille Julebæk. 

Fugleskydningen 2013 finder sted søndag den 11. august kl. 1000 – 1600 

på Køge Hjemmeværnsgård, Københavnsvej 265, 4600 Køge 

Som sædvanlig fine præmier, en gl. dansk, en øl eller vand samt frokost for en pris af 100 kr 

Tilmelding skal ske via mail til kasserer@lillejulebaek.dk eller formand@lillejulebaek.dk.  Pengene 

indsættes på konto: Reg.nr. 3001 kontonr. 6414575 inden den 2. august 2013. (Har man ikke 

netbank, kan betalingen finde sted ved fugleskydningen, men tilmelding inden den 2. august 2014 

er bindende.) 

På foreningens vegne 

Torben Juul Andersen 
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