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Beretning for 2016
Januar - november
I en stor del af 2016 arbejdede fondens daværende bestyrelse for at få ændret fondens fundats,
bl.a. med henblik på ændring af valg til fondsbestyrelsen. Det viste sig sent i processen, at der ikke
var fuld enighed i bestyrelsen om den foreslåede ændring, ligesom der heller ikke var enighed om
fortolkningen af Civilstyrelsens stillingtagen og krav til ansøgning om ændring.
Det medførte i oktober 2016 en afgang af tre medlemmer fra fondens bestyrelse, heriblandt også
formanden. Derefter kom der 3 nye ind i bestyrelsen, der i alt består af fem medlemmer, hvoraf et
af medlemmerne også sidder i JSG bestyrelsen. I en periode blev formandshvervet klaret af Pia
Kristensen, der hjalp de nye godt i gang med arbejdet. Tak til Pia for en fin og positiv indsats. Pia
ønskede dog ikke at fortsætte med formandshvervet. Ultimo november konstituerede vi os, hvor
Helle Bøggild blev valgt til kasserer, og jeg blev valgt til formand.
Ekstraordinær generalforsamling
På grund af den specielle situation indkaldte JSG i november til en ekstraordinær
generalforsamling med henblik på, at grundejerne kunne få en orientering om status for fondens
virke samt give udtryk for meninger og ønsker om fondens fremtidsmuligheder.
Der blev orienteret om JSG-Fondens økonomiske status samt om fondens administrative grundlag,
der er en fundats fra 1980, der stadig er gældende. Formålet for fonden er at give støtte til
aktiviteter, der er af fælles interesse for Jersie Strands område. Det er fondsbestyrelsen, der
bestemmer over anvendelsen af midlerne. Fonden har en bunden grundkapital, der er på 558.250
kr. Det betyder, at der ikke kan ydes støtte til fondens formål, hvis kontoen kommer ned til dette
beløb. I november var der et indestående på 577.000 kr., så der var kun meget lidt tilbage af de
frie midler, der kunne anvendes som støtte for aktiviteter. Da der ikke var mulighed for at øge
fondens indtægter betydeligt på grund af det nuværende renteniveau, så kunne det forudses, at
det frie beløb ville blive brugt op til administrative formål – revisor og advokatudgifter.
Der blev også orienteret om fondsloven bestemmelser om, at fonde med kapital under 1 mio. kr.
ikke længere regnes for en fond, og at det derfor nu var muligt at søge om tilladelse til at opløse
fonden.
Der blev efterfølgende foretaget en vejledende afstemning om fondens fremtidsmulighed. Her
stemte alle tilstedeværende grundejere for, at fonden skulle søge Civilstyrelsen om opløsning af
JSG-Fonden. Herefter ville hele den resterende kapital kunne anvendes efter fundatsens
formålsparagraf.
Afstemningsresultatet blev videregivet til fondens bestyrelse som vejledning til, hvilken løsning de
fremmødte grundejere foretrak for fondens fremtid.

1

JSG Generalforsamling
D.29.3. 2017
JSG-Fonden - beretning for 2016
Regnskab for 2016
Den nuværende fondsbestyrelse har siden november 2016 fulgt op på sagen og har besluttet at
ansøge Civilstyrelsen om opløsning af fonden. Vi har afventet færdiggørelsen af regnskabet for
2016, der skal vedlægges ansøgningen. Dette regnskab er nu færdigt, gennemgået og revideret af
den statsautoriserede revisor samt fondens egen revisor. Det forelægges nu for
generalforsamlingen.
Fondens kapital pr. 31.12.2016 fremgår af regnskabet for 2016 og er på 570.771 kr.
Resultatopgørelse er uddelt.
Efterfølgende er der kommet en faktura fra advokaten for arbejde gennemført i sommeren 2016
på 7.813 kr., og der er desuden anvendt et mindre beløb til kontorhold. Dermed er det p.t. ikke
længere muligt at uddele støtte til fondens formål.
Nu afventer bestyrelsen Civilstyrelsens svar på henvendelse om tilladelse til at opløse fonden.
Pt. arbejder bestyrelsen på at etablere et idekatalog med forslag til anvendelse af midlerne, der
kan leve op til fundatsens formålsparagraf. Så hvis nogle af jer sidder med gode ideer, der kan
overholde formålet, så må I meget gerne give dem videre til bestyrelsen.

D.29.3.2017.
Liselotte Frederiksen
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