
Referat fra Repræsentantskabsmødet 12. maj 2011 
Side 1 

27. maj 2011 

 

 

 
 

 

Politihjemmeværnets Støtteforening 

Øst for Storebælt 

 
 

                                            
 

 

 

 
 

R E F E R A T 
 

 

fra ordinært repræsentantskabsmøde 

 

12. maj 2011 
 

Kl. 1900 
 



Referat fra Repræsentantskabsmødet 12. maj 2011 
Side 2 

 

Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent og 2 
interne revisorer. 
 

1) Repræsentantskabsmødet åbnes 
Formanden Torben Juul Andersen bød velkommen og oplyste at 

bestyrelsesmedlem Kim Larsen var afgået ved døden d. 05. feb. 2011 og 
blev bisat fra Vinderød Kirke d. 10. feb. 2011. 

Formanden udtalte et æret være hans minde, og der blev holdt et minuts 
stilhed. 
 

2) Valg af dirigent 
Efter forslag fra bestyrelsen valgtes Bruno Juul til dirigent. 

 
Dirigenten konstaterede herefter repræsentantskabets lovlige indvarsling. 

Dagsorden er udsendt jf. vedtægterne. 
 
Dagsorden blev herefter gennemgået og der var ingen bemærkninger til 

denne.  
 

3) Valg af 2 stemmetællere 
De interne revisorer Jens Lynge og Poul Lehn Jensen valgtes. 
 

4) Bestyrelsens beretning 
Formanden henviste til den udsendte skriftlige beretning, men fremdrog 

nogle hovedpunkter. 
- Udlejning af Lille Julebæk har været tilfredsstillende. 

- For 2011 er der foreløbig udlejet i 15 uger. 
- Nøgleboksen volder problemer for nogle lejere, nøglerne hænges 

forkert ind i boksen, hvorved låsen ødelægges. 

- Der er kommet ny tilsynsførende til huset. 
Den forrige tilsynsførende fik et ildebefindende og ønskede derfor ikke 

at fortsætte. 
- Kloakken er repareret, der er indsat et E-rør til fedt udskillelse fra 

køkkenafløbet. 

 
Dirigenten opridsede hovedpunkterne og stillede herefter beretningen til 

debat. 
 
 

Jens Lynge 
Havde et spørgsmål vedrørende nøgleboksen. 

Om det ikke var rimeligt at lejeren betalte for reparationen. 
 

Formanden 
Svarede at foreningen indtil videre har afholdt udgifterne til reparation. 
 

Søren Sloth 
Foreslog at nøgleboksen blev udskiftet til samme type som bliver benyttet 

på Kastellet. Den er ikke så dyr og den er Skafor godkendt. 
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Formanden 

Svarede at man har forsøget at få nøgleboksen repareret under garantien, 
men garantien dækker ikke hærværk. 
 

Da ingen herefter havde yderligere bemærkninger til beretningen, blev 
beretning enstemmigt vedtaget. 

 

5) Regnskab for 2010 
- Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og beklagede at der 

havde været fejl i det regnskab der var udsendt sammen med 
indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

 
- Fejlen bevirker at der ikke som først oplyst var et underskud på  

DKK 17.287,19 men et underskud på DKK 36.229,75. 
 
Kassereren oplyste at der p.t. var tegnet 15 kontrakter. 

 
Formanden 

Bad om ordet og takkede Ib Nørhede for den store arbejde han havde  
haft med at gennemgå og revidere regnskabet. 
 

Kassereren 
For at spare på portoen vil der fremover kun sendes 1 brev om året via 

postvæsenet. 
Nyhedsbrev m.v. vil fremover blive sendt via mailsystemerne. 
 

Alle deltagerne har fået udleveret revisionserklæring for 2010 om at der  
forelå en forkert årsrapport for 2009 som var benyttet som udgangspunkt 

for 2010 årsrapporten. 
Ib Nørhede gjorde formanden opmærksom på fejlen. 
Revisorerne trak herefter deres godkendelse tilbage. 

Ib Nørhede gennemgik alle regnskabsbilag og har korrigeret årsrapporten 
så der nu foreligger en retvisende årsrapport for 2010. 

 
Der var ikke flere der ønskede ordet hvorefter regnskabet blev godkendt. 
 

 

6) Fastsættelse af honorarbeløb til bestyrelsen 
Formanden foreslog uændret honorar til Formanden, Kassereren og 
Bookingslederen på DKK 2000,- pr. person. 

 
Blev enstemmigt vedtaget. 
 

7) Fastsættelse af kontingent 
Kontingenter er uændret DKK 100,- årligt eller DKK 200,- for livsvarigt 

medlemskab 
 

Forslaget vedtaget. 
 

8) Indkommende forslag 
Der var ingen indkomne forslag 
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9) Valg til repræsentantskabet 
Dirigenten oplæste medlemslisten for repræsentantskabet. 

 
Formanden havde følgende rettelser til listen. 
Per Pohlmann udgår af listen. 

 
Knud Dyring bliver repræsentant for Nordsjællands politikreds. 

Torben Hansson bliver repræsentant for Nordvestsjællands politikreds. 
 
Fordelingen er som følger 

 
Fra Nordsjællands politikreds: 

Gert Petersen, Jørgen Bolvig Hansen, Poul Lehn Jensen, Knud Dyring, 
Sonny Stumann. 
 

Fra Københavns politikreds: 
Per Bast Klitfod, Steen Skåning Larsen, Per Nisted, Morten Vegger, 

Annemette Møller. 
 
Fra Københavns Vestegns politikreds: 

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

 
Fra Midt- og Vestsjællands politikreds: 
Jan Heine, Søren Sloth, Henrik Nygaard Petersen, Charlotte Bay Larsen, 

Torben Hansson. 
 

Fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds: 
Gert Larsen, Jens Lynge, Bruno Juul, Jørgen Edvard Jensen, Kurt 
Søndergaard. 

 
Alle medlemmer er godkendt. 

 
Ingen øvrige kommentarer. 

 

10) Valg til bestyrelse 
Formand Torben Juul Andersen  Genvalgt 
Næstformand Annemette Møller  Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Bolvig Hansen Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Palle Andersen  Genvalgt 
Bestyrelsesmedlem Sonny Stumann Valgt for 1 år 

 

11) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
Gert Petersen Valgt for 1 år. 
Knud Dyring Genvalgt 
 

12) Valg af interne revisorer 
Jens Lynge og Poul Lehn Jensen blev valgt som interne revisorer for 1 år. 
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13) Valg af revisorsuppleant 
Ib Nørhede blev valgt som revisorsuppleant for 1 år. 
 

14) Eventuelt 
Formanden foreslår at bestyrelsen fremover skal bestå af 5 personer 

i forhold til den nuværende bestyrelse på 7 personer. 
Dette vil medføre en vedtægtsændring som skal godkendes af Skov 

og Naturstyrelsen. 
 

På forespørgsel fra forsamlingen mht. hvorvidt medlemmers børn 
kunne leje sommerhuset ”Lille Julebæk”, svarede formanden, at 

udlejning kun kunne ske til medlemmer, men at medlemmers børn 
havde en sådan tilknytning til foreningen, at de havde mulighed for 

at tegne et selvstændigt medlemskab, således at de derved kunne 
leje sommerhuset. 

  
Formanden oplyste endvidere at den årlige fugleskydning finder sted 

d. 14. aug. 2011 på Køge Hjemmeværnsgård. 

 
Deltagerprisen vil være DKK 100,- pr. person og at der minimum 

skal være 30 tilmeldte for at fugleskydningen gennemføres. 
 

15) Repræsentantskabsmødet afsluttes 
Dirigenten takkede for et godt møde, god ro og orden og ønskede 

foreningen held og lykke med fremtiden. 
Hvorefter han gav ordet til formanden. 
 

Formanden 
Takkede Bruno for en god ledelse og et godt repræsentantskabsmøde og 

der blev udråbt et leve for foreningen. 
 
Mødet afsluttet ca. kl. 2100 

 
Efter mødet blev der serveret tag selv bord med øl og snaps. 

 
 
 

 

   Per Klitfod 

Sekretær 
 

 

Bruno Juul 

            Dirigent 


	Kontingent

