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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
1  Åbent         Evaluering Kulturpuljen 2012 og forslag til Kulturpuljen 2013 
 
000485-2012 
 
 
Resumé 

Der er udarbejdet en samlet evaluering af Kulturpuljen 2012. 
På baggrund af evalueringen anbefales det, at en del af rammen for 2013 bevilges til en række 
større aktiviteter i lighed med tidligere år. 

 
Baggrund 

Der var på budget 2012 afsat 1.927.000 kr. til ”Tilskud til kulturelle aktiviteter”. Herudover blev 
overført 19.000 kr. i uforbrugte midler af Kulturpuljen 2011. I alt: 1.946.000 kr. 

Af den samlede bevilling anvendtes 350.000 kr. til GentofteNatten, 250.000 kr. til Børnekulturpuljen 
og 250.000 kr. til bibliotekernes voksenarrangementer. Der er modtaget 43 ansøgninger til 
Kulturpuljen i 2012, som udløste bevillinger på i alt 1.942.050 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 behandlet 23 ansøgninger, hvoraf 3 blev afslået. Der er 
endvidere givet administrativt tilsagn om tilskud til 20 ansøgninger på beløb op til 10.000 kr.  

Kulturpuljen har i 2012 bevilget tilskud til både professionelle og amatører. De kulturelle aktiviteter 
omfatter koncerter, festivaler, teater, debatarrangementer, foredrag, ballet og andre kulturelle 
arrangementer. Mange af aktiviteterne er traditioner i det lokale kulturliv. 

De støttede aktiviteter har været: 14 koncerter/koncertrækker - både klassisk musik, jazz og opera, 
5 festivaler (GentofteNatten, Sommerjazz, Historiens Dage, GM og Musikfestival samt Gentofte 
Barokdage), 1 filmprojekt, 1 danseforestilling, 1 teaterforløb, 3 bogudgivelser, 2 julearrangementer, 
3 udstillinger/åbent hus samt 6 andre aktiviteter. 

Forslag til Kulturpuljen 2013  
Budgettet for Kulturpuljen i 2013 er: 1.919.000 kr. 

Bibliotekerne har siden 2005 modtaget 200.000 kr. til afholdelse af voksenarrangementer både på 
Hovedbiblioteket og på de fem bydelsbiblioteker, og Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet 
den 4. januar 2012 (pkt. 2) 250.000 kr. til bibliotekernes voksenarrangementer. Dette årlige tilskud 
giver borgerne mulighed for kulturelle oplevelser af forskellig karakter i deres lokalområde og 
udgør en væsentlig del af kommunens kulturtilbud. På baggrund af de 222 arrangementer med 
samlet 8.789 deltagere, hvoraf 110 af arrangementerne er afholdt med støtte fra Kulturpuljen, og 
anbefales det, at der i 2013 bevilges 250.000 kr. til bibliotekernes voksenarrangementer. 

Siden 2005 har GentofteNatten været afholdt hvert år. GentofteNatten er en kulturnat i Gentofte 
Kommune, hvor borgerne tilbydes en lang række aktiviteter og arrangementer, og hvor 
kulturinstitutionerne har særligt åbent for publikum udenfor den almindelige åbningstid. I 2012 
modtog GentofteNatten 350.000 kr. fra Kulturpuljen, og i alt deltog 7.129 publikummer i 58 
arrangementer. GentofteNatten er en tilbagevendende begivenhed, der tiltrækker et stort og bredt 
publikum, det anbefales derfor, at der også i 2013 bevilges 350.000 kr. til GentofteNatten. 
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Siden 2004 har der været en særlig kulturpulje til aktiviteter til børn. Børnekulturpuljen kan søges 
af institutioner og skoler til kreative og kulturelle aktiviteter for børn op til 12 år. Desuden finansierer 
Børnekulturpuljen den årligt tilbagevendende Børnekulturuge. I 2012 blev Børnekulturpuljen 
bevilget 250.000 kr. fra Kulturpuljen og 120.000 kr. fra Børne- og Ungepolitikken. Samlet har 9.900 
børn haft glæde af børnekulturelle oplevelser og aktiviteter støttet af Børnekulturpuljen i 2012.  Det 
anbefales, at der i 2013 bevilges 250.000 kr. fra Kulturpuljen til Børnekulturpuljen. 

Udover de ansøgninger, som Kultur- og Fritidsudvalget behandler, kan administrationen bevilge 
tilsagn til beløb op til 10.000 kr.  

 
Vurdering 

Det vurderes, at de aktiviteter, der har modtaget tilskud i 2012 har bidraget væsentligt til det lokale 
kulturliv, og at aktiviteterne ikke kunne være gennemført uden støtte fra Kulturpuljen. Bevillingerne 
har således medvirket til at understøtte Kultur- og Fritidsudvalgets vision for Kultur og Bibliotek: 
’Alle borgere har adgang til kultur, der giver udsyn og indsigt, og som understøtter aktiv kreativ 
udfoldelse, oplevelse, almen dannelse og oplysning.’ 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
1. At evalueringen godkendes.  
2. At der over budgettet til ’Tilskud til kulturelle aktiviteter’ bevilges 250.000 kr. til Bibliotekernes 
voksenarrangementer, 350.000 kr. til GentofteNatten og 250.000 kr. til Børnekulturpuljen i 2013. 

  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Evaluering af Kulturpuljen 2012 og forslag til Kulturpuljen 2013 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
2  Åbent         Vangede Bibliotek - plan for underetagen 
 
014646-2012 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 3. oktober 2012 (pkt. 6) et forslag til brugen 
af stueetagen på Vangede Bibliotek og forslag om etablering af Vangede Bibliotek som 
nøglebibliotek.  Af sagsfremstillingen fremgår, at Kultur- og Fritidsudvalget på et senere tidspunkt 



  Side 5 af 5 
 

ville få forelagt planer for indretning af Vangede Biblioteks stueetage til endelig godkendelse. Disse 
planer foreligger nu til godkendelse.  
 
Baggrund 
Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2012 (pkt. 7), at der skulle udarbejdes 
et forslag til indretning af stueetagen ved Vangede Bibliotek, samt et forslag til etablering af et 
nøglebibliotek. Forslaget til indretning af stueetagen skulle udarbejdes i samarbejde med 
foreninger og borgere i Vangede.   
 
Vurdering 
Projektet for underetagen  
Underetagen på Vangede Bibliotek er ca. 177m2 – hovedtankerne i den nye indretning er i 
punktform: 
 

 Fleksibilitet – således at mange forskellige typer arrangementer kan ”huses” i de nye 
rammer. Der kan således både stilles op til foredragsarrangementer for ca 30 borgere såvel 
som være café og hyggemiljø, der indbyder til ophold og en snak på tværs af kultur og 
generationer. 
   

 Gode køkkenfaciliteter i form af et stort anretterkøkken. Dette understøtter caféen – og det 
vil være muligt at afholde fællespisningsarrangementer  

 Nye publikumstoiletter med garderobe samt medarbejdertoilet og bad  

 Kontorfaciliteter til bibliotekets medarbejdere  

 Der anlægges endvidere en petanquebane udenfor        
  
Tegningsmateriale vedlagt, hvoraf det fremgår hvordan underetagen er tænkt indrettet.   
 
 
Borgerinddragelsen og holdningerne til planen 
 
Der har været afholdt 2 borgermøder i Vangede, og på baggrund af disse har Gentofte 
Bibliotekerne og Vangedes Venner udarbejdet et fælles forslag, hvor stueetagen i Vangede 
Bibliotek indrettes til en café drevet af Vangedes Venner. Elever fra Tjørnegårdsskolen er kommet 
med input til lokalets indretning og anvendelse, og i det videre arbejde med indretningen vil der 
også blive inddraget elever fra Bakkegårsskolen og Busses Skole. 
De unge fra Tjørnegårdsskolen gav udtryk for, at det er en god ide med en cafe, fordi det er et godt 
sted at mødes med sine venner, og det er et godt alternativ til McDonald. De unge ønsker ikke et 
særligt unge-rum, men vil meget gerne være i det samme rum som øvrige cafegæster. 
Lektiehjælp var ikke interessant, da dette tilbud findes på skolerne.   
  
Vangedes Venner og Vangede Bibliotek vil samarbejde om udvikling af aktiviteter i huset, og det 
planlægges, at der i løbet af dagen vil være aktiviteter målrettet forskellige alderssegmenter. Fx vil 
cafeen i dagtimerne være et uforpligtigende mødested for mødregrupper, efter skoletid for 
ungdommen som kan hænge ud i tiden mellem fritidsaktiviteter, skole, og aftensmad, og om 
aftenen kan der være diverse kulturelle arrangementer, som fællesspisning med mad fra hele 
verden, foredrag, filmklub, etc.  
  
 
Økonomi og tidsplan 
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Det er beregnet, at udgifter til de bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af et 
nøglebibliotek i Vangede vil beløbe sig til ca. 300.000 kr. Dette beløb finansieres af 
anlægsprojektet vedrørende Vangede Bibliotek - renovering af underetage, hvortil der er afsat en 
bevilling på i alt 2,0 mio. kr. i 2013. 
 
Ombygningsarbejderne vil blive gennemført i perioden fra februar 2013 og vil være færdig i 
begyndelsen af juni.  
  

  

 
Indstilling 
Kultur og Gentofte Ejendomme indstiller  
  
Til Kultur og Fritidsudvalget: 
 
At planerne for ombygning af Vangede Biblioteks underetage godkendes. 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Plantegning med sofaopstilling.pdf 
 Plantegning med stoleopstilling.pdf 
 Skema 3 for ombygningen af Vangede Bibliotek 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
3  Åbent         Ansøgning til kulturpuljen fra Øregaard Museum 
 
053254-2012 
 
 
Resumé 
Kulturpuljen ansøges om 33.000 kr. til en række formidlingsaktiviteter på Øregaard Museum i 
2013. 
 
Baggrund 

Øregaard Museum oplever en positiv udvikling, idet borgere fra hele landet i stigende grad 
opsøger museet. På grund af stigende udgifter til drift kan museet kun gennemføre et begrænset 
antal formidlingsaktiviteter. Formidlingsaktiviteterne er en central del af museets profil, og 
Øregaard Museum søger derfor Kulturpuljen om støtte til at gennemføre en del af museets 
formidlingsprogram.  
Aktiviteterne fordeler sig på generel formidling med foredrag og omvisninger i forbindelse med 
udstillinger (29.280 kr.) og årstidsbestemte traditioner med en mere folkelig profil i forbindelse med 
fastelavn, påske, høstmarked og julen (36.800 kr.) 
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I alt er der udgifter på 66.080 kr. til de nævnte formidlingsaktiviteter. 
Heraf ansøger Øregaard Museum Kulturpuljen om 33.000 kr. 
Museet bidrager selv med et tilsvarende beløb på 33.000 kr., der fordeles med et egenbidrag på 
20.000 kr., anslåede billet-/entreindtægter på 10.000 kr. og fondsstøtte på 3.000 kr. 

 
Vurdering 

Det vurderes, at Øregaard Museums aktiviteter, beskrevet som generel formidling omfattende 
foredrag og omvisninger relateret til udstillingernes emner, kan betragtes som en del af museets 
forventede formidlingsansvar, der støttes gennem driftstilskuddet.  
Det vurderes, at rækken af arrangementer, der udgøres af årstidsbestemte traditioner med en 
mere folkelig profil end museets kerneaktiviteter, rækker ud over den generelle formidling af 
udstillingerne og desuden er medvirkende til, at museet tiltrækker en bredere målgruppe. Det 
vurderes således, at de planlagte aktiviteter beskrevet som traditioner på Øregaard Museum vil 
kunne berige og udbygge gentofteborgernes tilhørsforhold til deres lokale museum. 
Dermed anbefales det, at Kulturpuljen støtter arrangementerne i forbindelse med de 
årstidsbestemte traditioner med 18.400 kr. svarende til halvdelen af udgiften til disse 
arrangementer på i alt 36.800 kr. 

 
Indstilling 

Kultur og Bibliotek indstiller 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
At der ydes 18.400 kr. fra Kulturpuljen til formidlingsaktiviteter på Øregaard Museum i 2013.  

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Ansøgning_Kulturpuljen_Formidling_2013_Øregaard Museum 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
4  Åbent         Udviklingspulje for fritid og folkeoplysning 
 
029246-2012 
 
 
Resumé 

 
I forbindelse med den nye folkeoplysningslov har alle kommuner udarbejdet en 
folkeoplysningspolitik. Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er blevet udarbejdet og vedtaget 
i Folkeoplysningsudvalget ultimo 2011 med virkning fra 1. januar 2012. 
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I forlængelse af folkeoplysningspolitikken er der også etableret en udviklingspulje for fritid og 
folkeoplysning. Puljens formål er at skabe udvikling inden for det folkeoplysende område og 
involvere nye grupper i det folkeoplysende arbejde.  Den nye pulje, udviklingspuljen for fritid og 
folkeoplysning, tages inden for den samlede budgetramme til folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 

Retningslinjerne for den nye pulje blev godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 11. december 
2011 og fremlægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.  

  

 
Baggrund 

Gentofte Kommunes folkeoplysningspolitik er offentliggjort i 2012 og gældende frem til 
2024.Politikken er bygget op med en 12-årig vision og med kendetegn og målsætninger, som er 4-
årige. 
 
Folkeoplysningspolitikken er kommunens grundlag for samarbejdet med idrætsforeninger, 
oplysningsforbund og de selvorganiserede aktører. 
 
Politikken er et redskab for foreninger, oplysningsforbund, kommunalpolitikere og medarbejdere i 
det daglige arbejde med at realisere visioner og indsatser. 
I forlængelse af politikken er der etableret udviklingspuljen for fritid og folkeoplysning, som 
Folkeoplysningsudvalget har godkendt den 11. december 2012. Puljens størrelse er på 100.000 kr. 
Retningslinjerne definerer, hvem der kan søge tilskud fra puljen og til hvilken type aktiviteter.  
 
Retningslinjerne for puljen er vedlagt som bilag. 

 
Vurdering 

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at retningslinjerne for udviklingspuljen for fritid og 
folkeoplysning vil fungere som vejledning i ansøgning af udviklingsmidler for Gentofte Kommunes 
oplysningsforbund, foreninger og selvorganiserede borgere. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
Tidligere beslutninger 

Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 
 



  Side 9 af 9 
 

Punktet blev udsat til behandling på næste møde den 11. december 2012 
Udvalget ønskede et overblik for puljer der har relevans for det Folkeoplysende område.  

 

Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2012 kl. 17.00 

Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2012  
 
Godkendt.  
Folkeoplysningsudvalget indstiller at uforbrugte midler overføres til 2013 

 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Retningslinjer for udviklingspulje for fritid og folkeoplysning 
 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
5  Åbent         Drøftelse af Eventstrategi 
 
004596-2012 
 
 
Resumé 
Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på deres møde den 8. februar 2012 at Børn, Unge og Fritid kunne 
arbejde videre med at få udarbejdet en eventstrategi og at midler til dette arbejde skulle dækkes af 
bredde- og idrætspolitikken. Udover midlerne fra bredde- og idrætspolitikken er udarbejdelsen af 
eventstrategien støttet med midler fra Videnscenter for Begivenheder (VIBE).  
 
Der foreligger nu et udkast til en eventstrategi (vedlagt som bilag), som er udarbejdet af 
konsulentbureauet TSE Consulting. TSE Consulting har et godt kendskab til idrætsområdet i 
Gentofte Kommune blandt andet qua deres funktion som evaluator på 
breddeidrætskommuneprojektet. Derudover har TSE Consulting stor indsigt i og erfaring med 
bredde- og eliteevents.  
 
Baggrund 
Børn, Unge og Fritid har ønsket at få en eventstrategi, dels for at kunne agere proaktivt på 
området, dels for at få et styringsredskab i forhold til prioriteringen af forskellige events.  
 
Udkastet til eventstrategien bygger blandt andet på; spørgeskemaundersøgelser med borgere, 
foreninger og virksomheder i Gentofte Kommune, kvalitative interviews med udvalgte foreninger og 
nøglepersoner ansat i Gentofte Kommune samt workshop med deltagelse af udvalgte foreninger 
og virksomheder. 
 
TSE Consulting anbefaler, at strategien er gældende til og med 2016 og at eventområdet herefter 
tænkes ind som et selvstændigt område i Gentofte Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik på 
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linje med ”Foreningsidræt”, ”Eliteidræt”, ”Idræt, bevægelse og motion for særlige målgrupper” og 
”Bevægelse og motionsidræt”. Eventstrategien bør endvidere sammentænkes med kommunens 
øvrige politikker for at udnytte det potentiale, som events giver for at agere løftestang for mere 
brede politiske mål.  
 
TSC Consulting opstiller i deres udkast, dels en vision for eventarbejdet dels en række 
anbefalinger til strategiens berøringsflader, indhold, aktører, organisering, økonomi, og resultater.  
 
 
Vurdering 
Det er vurderingen at TSE Consulting i udkastet opstiller en række relevante anbefalinger til 
hvordan Børn, Unge og Fritids ønske om, dels at få en mere proaktiv strategi på eventområdet, 
dels at få et styringsredskab i forhold til prioriteringen af forskellige events, realiseres.  
  
Samlet set danner udkastet et godt grundlag for det videre arbejde med eventstrategien.    
 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur- og Fritidsudvalget: 
  
At udvalget drøfter visionen og de opstillede anbefalinger for eventstrategien 
 
 
 
 
_________________________ 
 
Bilag 

 Opdateret udkast - Eventstrategi - dec 2012. pdf 
 Bruttoliste over events.pdf 

 
 
 
Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
6  Åbent         Ansøgning om optagelse af HIK Håndbold og HIK Pigefodbold som 
prioriterede idrætter 
 
000566-2013 
 
 
Resumé 
HIK Håndbold og HIK Pigefodbold ansøger om at blive optaget som prioriterede idrætter under 
Gentofte Kommunes elitekommunesamarbejde med Team Danmark. 

I Gentofte Kommune er det pt. otte prioriterede idrætter som en del af elitekommunesamarbejdet 
med Team Danmark. HIK Håndbold og HIK Pigefodbold ønsker at blive indlemmet i gruppen af 
prioriterede idrætter i Gentofte Kommune. På baggrund af dialog med klubberne og tilbagemelding 
fra Team Danmark indstiller Børn, Unge og Fritid, at HIK Håndbold og HIK Pigefodbold optages i 
gruppen af prioriterede idrætter 
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Baggrund 
Som en del elitekommunesamarbejdet med Team Danmark er der i Gentofte Kommune pt. otte 
prioriterede idrætsgrene med følgende klubber involveret: IC Gentofte Ishockey, HIK Tennis, 
Gentofte Badminton Klub, Skovshoved Sejlklub, SISU Basketball, Gentofte Volley og Hellerup 
Fægte-Klub, samt Hellerup Roklub og Skovshoved Roklub. 
 
At være prioriteret idræt i Gentofte Kommune forudsætter at Team Danmark på nationalt plan 
støtter idrætsgrenen, at klubben er udpeget af specielforbundet som centralt talentudviklingsmiljø, 
og at der er et nationalt talentudviklingsperspektiv. 
 
HIK Håndbold og HIK Pigefodbold er i samarbejdsaftalen placeret som udviklingsidrætter, dvs. 
idrætter som Gentofte Kommune skal undersøge udviklingsperspektivet i. 
 
HIK Håndbold er på nuværende tidspunkt repræsenteret i fem ud af seks bedste ungdomsrækker 
og har en ambition om at være et af de førende talentudviklingsmiljøer for håndbold i Danmark. De 
har veluddannede trænere, en professionel driftsorganisation og flere spillere på forskellige 
ungdomslandshold. Dansk Håndbold Forbunds vurdering af HIK Håndbold er, at det er det pt. 
bedste talentudviklingsmiljø øst for Storebælt.  
 
HIK Pigefodbold er en del af en paraply-forening bestående af B93, Boldklubben Skjold og HIK. 
Foreningen er repræsenteret i samtlige ungdomseliterækker samt 3F-ligaen og har ambitioner om 
at blive den første danske pigefodboldklub med mere end 1000 medlemmer – de er i forvejen den 
største pigefodboldklub i landet. Foreningen har pt. en ansat fuldtidstræner til såvel 3F-ligaholdet 
som deres ældste ungdomshold og har flere ungdomslandsholdsspillere. Der er etableret en 
professionel driftsorganisation og der er gode træningsforhold for samtlige hold. Københavns 
Kommunes eliteidrætsorganisation, Team Copenhagen, støtter foreningen med kr. 120.000 årligt 
og vil gerne samarbejde med Gentofte Kommune om at udvikle elitemiljøet i foreningen. HIK 
Pigefodbold har et ønske om at blive indlemmet i gruppen af prioriterede idrætter i Gentofte 
Kommune. DBU angiver at der på Sjælland og i Storkøbenhavn mangler kvalificerede 
talentudviklings- og elitemiljøer på kvindesiden og at HIK/Skjold/B93 sammen med Brøndby aktuelt 
de bedste miljøer. 
 

En eventuel optagelse af de af de to klubber vil have lille økonomisk effekt, da det alene er 
morgentræning og evt. klubudviklingsforløb, der vil skulle støttes økonomisk. 

 
Vurdering 
På baggrund af dialog med HIK Håndbold og HIK Pigefodbold samt tilbagemeldinger fra Team 
Danmark, Dansk Håndbold Forbund og Dansk Boldspil Union vurderer Børn, Unge og Fritid det 
relevant at optage såvel HIK Håndbold og HIK Pigefodbold i gruppen af prioriterede idrætter. 

 
Indstilling 
Børn, Unge og Fritid indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget:  

At HIK Håndbold og HIK Pigefodbold optages i gruppen af prioriterede idrætter. 

 
 
 
_________________________ 
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Møde i Kultur- og fritidsudvalget den 09. januar 2013 
 
7  Åbent         Orientering om møder og arrangementer 
 
037714-2012 
 
 
Resumé 

Udvalget orienteres om kommende møder og arrangementer relateret til området kultur og fritid. 

 
Baggrund 

I perioden 9. januar 2013 – 6. februar 2013: 

 Ungdomssymfoniorkesteret DUSIKA spiller koncert i Rådhushallen den 13. januar kl. 15.  
 Prisoverrækkelse til Gentoftekunstneren i Rådssalen den 17. januar kl. 16.00 
 Nytårskur Kulturklub Gentofte på Experimentarium den 22. januar kl. 17.30 
 Borgermøde om Gentofte Sportspark på Gentofte Stadion, Ishal 1, 1. sal, den 4. februar kl. 

19  
 Ansøgningsfrist til idrætsskolen den 31. januar 

 
Der tages forbehold for ændringer og aflysninger af arrangementerne. 

 
Indstilling 

Børn, Unge og Fritid og Kultur og Bibliotek indstiller 

Til Kultur- og Fritidsudvalget: 

At orienteringen tages til efterretning. 

 
 
 
_________________________ 
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8  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
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_________________________ 
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9  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
044420-2012 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


