JSG-Fondens beretning.
til JSG’s generalforsamling 12.4.2016
Indledning: Tak til de 2 bestyrelser
Som det er bekendt, pålagde generalforsamlingen sidste år den nye
bestyrelse, at indlede et konstruktivt samarbejde med Fondsbestyrelsen,
med henblik på en revidering af fundatsen således at den var i
overensstemmelse med den gældende lovgivning for ikke
erhvervsmæssige fonde.
Jeg skal derfor på Fondsbestyrelsens vegne kvittere for det gode og
konstruktive samarbejde der har været mellem de 2 bestyrelser.
Revidering af Fundatsen:
Der er foretaget en revidering af den oprindelige Fundats fra 1980 så
den i dag opfylder de gældende krav til ikke erhvervsmæssige fonde.
Den reviderede fundats er godkendt af de 2 bestyrelser
den 2. december 2015.
Fundatsen er indsendt til endelig godkendelse i Civilstyrelsen, som er
JSG-Fondens øverste myndighed.
Når vi har den endelige godkendelse fra Civilstyrelsen vil Fundatsen
blive lagt på Foreningens hjemmeside.
Lampesagen:
Som vi orienterede om på sidste generalforsamling har Fonden
afsat et tilskudsbeløb til en aktivitet ”Projekt tryg belysning Jersie”
Baggrunden var at der var forlyden om at nogle master udgjorde en
sikkerhedsmæssig risiko for overgang af strøm.
Det blev derfor besluttet at fonden ville yde et tilskud, som
grundejerne kan søge til brug for renovering af belysningen.
Til brug for ansøgning af tilskud fra Fonden er der udarbejdet et
vejledning som ligger på JSG’s hjemmeside, en procedure der skal
anvendes og som sikre at ansøgerne behandles ens og aktiviteten er
godkendt af Solrød Kommune og SEAS-NV før tilskud kan bevilges.
På nærværende tidspunkt har 4 vejlaug søgt og fået bevilget tilskud.
Der er renoveret i alt 38 lamper og der er bevilget et samlet tilskud
på kr. 118.000
Sct. Hansfest: Fonden modtog en ansøgning fra en kreds af
borgere her i Jersie, der frivilligt ville stå for bål og

underholdningen.
Fonden støttede initiativet som ligger indenfor fondens formål.

JSG-Fondens økonomi
Jeg går ud fra at alle har fået udleveret fondens resultatopgørelse
for 2015
Generelt må vi sige at det er for bestyrelsen er godt resultat set i
lyset af de lave renter som vi kan opnå med vor bankforbindelse
NORDEA..
Der har fra Civilstyrelsens side været Focus på Fondens tidligere
regnskaber for 2012- 2013 og 2014 som forsat er under opsyn.
Resultatet for 2015 har på et tidligt tidspunkt været drøftet med
Civilstyrelsen som har accepteret udarbejdelsen af fondens
resultat.
Resultatopgørelsen for 2015 er rigtig god og har ikke givet
anledning til kritiske bemærkninger fra revisor, det er vi rigtig glade
for. Fondsbestyrelsen har godkendt regnskabet på sit møde den
21. marts 2016
En kort gennemgang af resultatopgørelsen for 2015.

