JSG – Fondens beretning
JSG-Fondens bestyrelse har i perioden afholdt 8 møder.

Opløsning af JSG-Fonden
Som meddelt på sidste generalforsamling har bestyrelsen søgt Civilstyrelsen om tilladelse til at
opløse JSG-Fonden. Civilstyrelsen har d.28.4. 2017 meddelt en godkendelse af det ansøgte.
Indenfor tre år skal fondens midler ifølge lovgivningen være anvendt.
Anvendelse af fondens midler.
Da der i december 2017 fortsat var en resterede lampepulje på 506.000 kr., besluttede
bestyrelsen at give mulighed for, at veje/vejlaug med gamle Albertslundlamper fortsat i en
periode kunne søge om tilskud til udskiftning af lamper. Derfor blev der udsendt et brev til de
respektive grundejere. Bestyrelsen vedtog desuden, at lampestøtten skulle være afsluttet
inden udgangen af 2018. Herefter ville de eventuelle resterende midler i puljen kunne
overføres til støtte for andre aktiviteter. Denne proces er i gang pt.
Bestyrelsen efterlyste ved sidste generalforsamling gode ideer til anvendelse af midlerne.
Efterfølgende er der udarbejdet et idekatalog, som indeholder en række forslag,
Indtil nu har bestyrelsen investeret i følgende:
•
•

•
•
•
•

2 hjertestartere, der er ophængt ved henholdsvis ”Aldi” og ved ”Strandsilden” i
Jersie Strandpark med en sikret vedligeholdelse i 5 år.
5 bænke med affaldsbeholdere i robust træ med meget lidt behov for
vedligeholdelse med opsætning på frie arealer ved strand og i strandpark. Der er
indgået en aftale om vedligeholdelse med Solrød Kommune.
2 kravleredskaber med placering i Jersie Strandpark også med aftale om
vedligeholdelse med Solrød Kommune.
4 kravleredskaber som fire daginstitutioner i Jersie Strands område med glæde har
taget imod. Disse legepladser er også åbne i weekenden for områdets børn.
en rammebevilling til opsætning af kotepæle ved strandstien
tilskud til lamper.

Gode ideer efterlyses!
Bestyrelsen arbejder med flere forslag, men der er altid brug for nye
og spændende ideer til aktiviteter af fælles interesse i Jersie Strands
område.
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