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1.   SINE - Projektet Tretra Net 

 

Sagsfremstilling 

Folketinget har vedtaget, at der i løbet af 2008 og 2009 skal indkøbes og 

implementeres et nyt landsdækkende radiokommunikationsnet, som skal anvendes 

af såvel offentlige som private aktører inden for det danske beredskab.  

Det er Økonomistyrelsen, der står for udbud og gennemførelse af projektet.  Efter 

implementering af projektet vil ansvaret for SINE – projektet overgå til Rigspolitiet. 

Økonomistyrelsen har oprettet et sekretariat til at varetage gennemførelsen af 

opgaven. Sekretariatet er kaldet SINE – sekretariatet, og repræsentanter herfra har 

lovet at deltage i kommissionens møde og give en redegørelse for selve projektet og 

for økonomien i projektet. Beredskabets faste personale er indbudt til at deltage 

under sekretariatets orientering om projektet. 

Det fremgår af det udsendte materiale om projektet, at beredskabernes 

radiomateriel skal udskiftes i sin helhed. Kun udstyret til udkald for den enkelte 

brandmand bibeholdes. Det betyder, at der skal indkøbes software til vagtcentralen 

(kontrolrum) samt nye terminaler til bilerne samt til de håndholdte radioer. P.t. er der 

stadig stor usikkerhed om omfanget af indkøbet og omkostningerne hertil. 

Det fremgår af april numret af bladet ”Brandvæsen”, at Sorø Kommune forventer en 

omkostning i størrelsen 3,0 mio. kr., mens Odsherred Kommune har kalkuleret sin 

udgift til omkring 4,8 mio. kr. Det er oplyst over for kommunerne, at man kan 

forvente, at der vil tilflyde kommunerne DUT – midler (Det udvidede tilskudssystem). 

Vi forventer, at staten melder ud omkring DUT midlerne i løbet af juni måned. 

Projektet er forudsat gennemført i etaper, idet det er forudsat, at Lolland-Falster går i 

pilotdrift i forsommeren 2008. Som afslutning på projektet er det forudsat, at Region 

Nordjylland sætter SINE i drift i andet halvår af 2009. Det betyder således, at der 

skal medtages budget for indtægter (DUT – midler) og udgifter til anskaffelsen af 

udstyr samt et oplæg til udgifterne til den kommende drift af udstyret for budgetåret 

2009 samt for overslagsårene. 

Beredskabsafdelingen forventer at modtage tilstrækkelige informationer fra SINE – 

sekretariatet, herunder størrelsen af DUT – midlerne, således at man inden 

sommerferien vil være i stand til at udarbejde et holdbart budgetoplæg.  

  

Indstilling: 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at 

           orienteringen fra SINE – sekretariatets medarbejdere drøftes og tages til 

efterretning, samt 

           ovenstående orientering tages til efterretning 

  

Bilag   Fordeling 

1. SINE BEK 

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling: 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8567 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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Økonomiafdelingen oplyser, at Frederikshavn Kommune får tildelt 1,7 mio kr. i DUT-

midler af staten for året 2009 som et engangsbeløb. 

Det understreges at beløbet alene skal dække udgifterne til terminaler og kontrolrum 

m.v.. Staten betaler udgiften til nettet, mens kommunerne af egen lomme må 

finansiere udgifterne til uddannelse og mandskabet. 

Der hersker stadig stor usikkerhed om udgifterne til kontrolrum samt den årlige 

driftsudgift. 

Der er indledt drøftelser med beredskabet i Aalborg om et fælles samarbejde om 

kontrolrum. De to kommuner yder i forvejen hinanden backup på de nuværende 

vagtcentraler. Hvis forhandlingen ender positivt, kan det medføre besparelser på de 

samlede udgifter. 

Beredskabet har tidligere udarbejdet skema vedrørende problemområder til 

direktionen. 

Beredskabets skøn for budget 2009 med den usikkerhed der fortsat er gældende er 

følgende: 

Anlægsudgift   3,0 mio kr. i 2009 

Driftsudgift      0,4 mio kr. pr. år i overslagsårene 

Indtægt           1,7 mio kr. i 2009 i DUT 

  

 

Indstilling 

  

 at ovennævnte beløb indarbejdes i budget 2009-2012 med det resultat at 
der netto afsættes kr. 1,3 mio kr. som anlægsudgift i 2009 og kr. 0,2 mio kr. i 
2009 til dækning af driften og herefter 0,4 mio kr.  i hvert år i overslagsårene  

 at bilaget der belyser problemområdet rettes i overensstemmelse med 
beslutningen 

alternativt 

 at der for årene meddeles en driftsbevilling som beskrevet ovenfor mens der 
til gengæld alene afsættes 1,7 mio kr. som anlægsudgift og indtægt i 2009 
med en budgetbemærkning om, at det kan blive nødvendigt at meddele den 
fornødne tillægsbevilling i størrelsen 1,3 mio kr. 

 

  

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Den alternative løsning i indstillingen kan tiltrædes d.v.s. prik 3 

Samarbejdet om kontrolrum med andre aktører undersøges 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 

 

Bilag 

 

problemområde SINE.tif (dok.nr.536799/08) 
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2.   Bygninger H.C. Ørsteds Vej - tjenesteboliger og stationen 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsafdelingen har bedt Teknisk Service om at foretage en gennemgang af 

de 6 tjenesteboliger, der er knyttet til stationen. Teknisk Service har ladet 

Teknologisk Institut udarbejde en rapport for hvert enkelt hus. 

Teknisk Service har efterfølgende udarbejdet en rapport indeholdende en oversigt 

over de foreslåede forbedringer med tilhørende overslag. Samlet er der tale om en 

udgift i størrelse 1,7 mio. kr for de 6 tjenesteboliger. 

Brandstationens bygningskompleks er endnu ikke gennemgået, men det kan 

allerede nu oplyses, at forbedringer af porte, vinduer m.v. er påkrævet. 

På MED – mødet den 29. maj 2008 vil udvalget få forelagt resultaterne af 

undersøgelserne. De enkelte beboere af tjenesteboligerne har fået tilsendt den 

aktuelle rapport for deres lejemål. 

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2009 – 2012 skal det overvejes, 

hvorledes forbedringsarbejderne skal gennemføres og finansieres. 

  

 Indstilling 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at  

           orienteringen tages til efterretning 

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Notat vedrørende boligerne omdelt 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling 

Med-Udvalget drøftede sagen på sit møde den 26. juni 2008. Udvalget tog 

orienteringen til efterretning. 

Der er indhentet tilbud på fjernelse af skimmelsvampe i husene. Den samlede udgift 

beløber sig til ca. 45.000 kr. ekskl. moms. Der er derudover anvendt et betydeligt 

beløb til Teknologisk Instituts gennemgang af husene. 

Entreprisen med fjernelsen af skimmelsvampen udføres i august/september måned. 

Der kan eventuelt blive tale om midlertidig indkvartering af beboerne. 

Udgifterne til de to nævnte poster afholdes over driftdsbudgettet. 

Beredskabet har sammen med Teknisk Service undersøgt forskellige muligheder for 

finansiering af husrenoveringen i 2009. 

Der er indledt forhandlinger med et boligselskab om evt. overtagelse af husene med 

det udgangspunkt: 

 at lejen ikke må sige nævneværdigt  

 at husene fortsat er forbeholdt brandmænd - d.v.s. stort set samme 
lejeaftale som nuværende  

 at boligselskabet lejer ud til den enkelte brandmand  

 at beredskabet yder boligselskabet lejegaranti for husene, samt  

 at husene i princippet sælges til markedsværdi/offentlig vurdering minus det 
beløb der skal anvendes til renovering af  husene. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/2039 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  
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Indstilling 

 At beredskabet arbejder videre med sagen ud fra ovennævnte 
forudsætninger  

 at beboerne løbende underrettes om sagens udvikling 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Indstillingen tiltrådt 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 
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3.   Budget 2009 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiafdelingen har ved brev af marts 2008 fremsendt ” Forslag til proces for 

budget 2009-2012”. Sammen med brevet er der udsendt en tidsplan for 

budgetlægningen. 

I lighed med sidste år skal forvaltningen fremsende sit budgetoplæg inden 

sommerferien. I august måned er det forudsat, at de enkelte fagudvalg gennemgår 

og drøfter forvaltningernes oplæg. Beredskabskommissionen vil således få lejlighed 

til at behandle det udarbejde budgetoplæg på mødet den 15. august. 

Som et led i budgetproceduren er det ligeledes forudsat, at MED- udvalgene har haft 

lejlighed til at behandle det administrativt udarbejdede budgetoplæg. Det forventes, 

at beredskabets MED- udvalg behandler budgetforslaget på sit møde den 26. juni. 

 Indstilling: 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at  

           materialet og den på mødet givne orientering tages til efterretning 

Bilag   Fordeling 

1 Forslag til proces for budget 2009 - 2012 BEK 

2 Tidsplan for budgetlægning 2009 – 2012 BEK 

3 Status på en række forhold med betydning for budgetlægningen 2009 – 

2012 

BEK 

  

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling 

MED-udvalget drøftede det udarbejdede budgetoplæg på mødet den 26. juni. 

Udvalget tog budgetoplægget til efterretning. 

Efter ønske fra direktionen er der udarbejdet oplæg til evt. problemområder. 

Beredskabet har fremlagt skemaer vedr.:  

 Sine Projektet 

 Brandhusene 

MED-udvlaget får på sit møde den 20. auagust forelagt budgetforsalget med 

Beredskabskommissionens bemærkninger. 

  

 

Indstilling 

Med henvisning til de to foranstående punktet på dagsordnen indstilles: 

 at det udarbejdede budgetforslag godkendes 

 
Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/6088 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  



 
 

 

Beredskabskommissionen - Dagsorden - 15. august 2008 Side 13 af 23 

 

Indstillingen tiltrådt 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 

 

Bilag 

 

Budget 2009 (dok.nr.536915/08) 

Budget 2009 brandhusene.tif (dok.nr.536867/08) 

Budget 2009 SINE.tif (dok.nr.536866/08) 
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4.   Nye bekendtgørelser og driftsmæssige forskrifter for brug af 

skolebygninger 

 

Sagsfremstilling 

Ved Lovtidende af 2. april 2008 oplyses det, at der den 27. marts 2008 er vedtaget 

nye regler for driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, 

forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker. Forskrifterne 

træder i kraft den 1. april 2008. 

De nye regler indebærer bl.a., at med de vedtagne stramninger af især de 

driftsmæssige forskrifter vil det ikke være muligt i samme omfang som tidligere at 

benytte skoler m.v. til overnatninger i forbindelse med afholdelse af diverse 

klubaktiviteter som fx. Dana Cup.  

Beredskabsafdelingen har ved brev af 9. april 2008 underrettet Børne- og 

Kulturforvaltningen om de ændrede regler. Dette års aktiviteter vedr. afholdelse af 

diverse cuparrangementer er for en stor del på plads, og de ændrede regler betyder, 

at der må foretages en revurdering af indkvarteringsforholdene. Reglerne tager sigte 

på at forbedre sikkerheden for de overnattende i skolebygningerne. Af de nye regler 

fremgår at, ”Redningsåbninger må ikke være beliggende mere end 2 meter over 

terræn”. Det anføres ligeledes at ”Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., 

kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de 

driftsmæssige forskrifter”.  

På grund af den i forhold til planlægningen af årets cupper meget sene vedtagelse 

og udsendelse af de nye forskrifter har det ikke været muligt at planlægge for de nye 

regler ved behandlingen af ansøgningen og de givne tilladelser for året. 

Det er derfor aftalt med Børne- og Kulturforvaltningen, at forvaltningen sammen med 

beredskabets personale hurtigt gennemgår hver enkelt skole, hvor der skal 

indkvarteres cupdeltagere, samt at der for hver enkelt skole udarbejdes 

driftsmæssige forskrifter, der sikre, at man kan leve op til den sikkerhed, som de nye 

forskrifter opstiller. 

Det er oplyst af Beredskabsstyrelsen, at flugtveje 2 meter over terræn kan 

godkendes, såfremt der kan iværksættes en alternativ løsning f.eks. sikring af flugt 

ved hjælp af stigevogn. Der kan ikke dispenseres for reglen på 5 døgn. 

  

 Indstilling 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at  

 de nye driftmæssige forskrifter drøftes og tages til efterretning, herunder de 
iværksatte foranstaltninger med Børne- og Kulturforvaltningen som skal 
sikre:  

 at der udarbejdes driftsmæssige forskrifter for det enkelte overnatningssted  

 at disse forskrifter i sin helhed lever op til sikkerheden som angivet i 
bekendtgørelsen  

 Beredskabskommissionen for året 2008 bemyndiger Beredskabsafdelingen 
til i samarbejde med Børne- og kulturforvaltningen at forstå indkvarteringen 
under ovennævnte forudsætninger, samt 

det anbefales over for Byrådet, at Beredskabskommissionen bemyndiges til 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/789 

 Forvaltning:  

 Sbh: rebc 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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meddele de fornødne tilladelser til overnatninger på skoler m.v. i forbindelse med 

afholdelse af cupper m.v. 

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling 

Beredskabet har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet 

driftsmæssige forskrifter for den enkelte skole m.v., og cupperne har i sommerens 

løb været afholdt uden de store problemer. 

Beredskabet vil på mødet orientere om forløbet. 

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Orienteringen taget til efterretning herunder forvaltningens oplysning om, at 

dispensationer afgøres af kommissionen og dermed ikke skal fremsendes til 

Byrådet. 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 
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5.   Slukningsgrænser med nabokommunerne 

 

Sagsfremstilling 

Mellem tidligere Skagen – og Sæby Kommune har der været indgået aftale med 

henholdsvis Hirtshals, Hjørring og Brønderslev Kommuner om hjælp ved 

brandslukning af arealer i de tre kommuner. Aftalerne har været tiltrådt af Falck. 

Ordningerne har været videreført uændret for året 2007. Brønderslev har nu 

meddelt, at man ikke ønsker aftalen forlænget. Aftalen om hjælp fra Østervrå er 

således ophørt fra den 31. december 2007. 

Beredskabsafdelingen har gennem en længere periode drøftet videreførelsen af 

aftalen med den nye Hjørring Kommune. Der er enighed om, at der skal rykkes ud 

fra den nærmeste brandstation. Det betyder, at Hjørring fortsat ønsker hjælp fra 

henholdsvis Ålbæk og Østervrå, ligesom det overvejes at få hjælp fra stationen i 

Frederikshavn i området ved Stenhøj. Forhandlingerne er p.t. ikke afsluttet, men 

beredskabsafdelingen vil på mødet give en orientering om drøftelserne. 

  

 Indstilling 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at  

           orienteringen tages til efterretning 

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling 

Der er udarbejdet ny aftale med Hjørring Kommune. 

Beredskabet vil fremlægge resultatet af forhandlingerne på mødet. 

 

Indstilling 

At sagen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Taget til efterretning 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8575 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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6.   Badesikkerhed ved offentlige strande, søer og badeanlæg 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med justitsministeriets ændring af bekendtgørelse nr. 511 vedr. 

politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoner, har der 

været afholdt møde med politiet og beredskaberne i politiregionen på politiets 

foranledning. 

Borgmesterne for de 9 nordjyske kommuner vil på førstkommende kredsrådsmøde 

blive orienteret om konsekvenserne af ændringen. 

Ifølge reglerne skal politiet samarbejde med kommunerne gennemføre en 

vurdering af, i hvilket omfang det skønnes nødvendigt at fastsætte lokale regler om 

badesikkerhed, så det sikres, at sådanne regler fastsættes under hensyntagen til 

de lokale forhold. 

Teknisk Udvalg, der varetager opgaven med renholdelse af strandene, blå flag, 

sikre adgangs- og toiletforholdene ved strandene, har i år i badesæsonen etableret 

livredning på strandene Skagen Sønderstrand, Palmestranden samt Lyngså 

strand. 

Beredskabet vil på mødet orientere om de første drøftelser med politiet. 

 

Indstilling 

 At orienteringen tages til efterretning, samt  

 at beredskabet overlader til Teknisk Udvalg samt Park- og Vejvæsnet at 
forestå de videre drøftelser med politiet, herunder foretage de nødvendige 
tiltag som måtte blive aftalt. 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Indstillingen tiltrådt 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 

 

Bilag 

 

Badesikkerhed.tif (dok.nr.536988/08) 

Lovtidende A.tif (dok.nr.536985/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8585 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. 

komp: Beredskabskommissionen 
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7.   Havmiljøøvelse den 19. - 20. august 2008 i Ålbæk bugt 

 

Sagsfremstilling 

Rigspolitiet har indbudt diverse myndigheder til at deltage i en øvelse for et 

nødstedt skib i Ålbæk bugt. 

Øvelsen har til formål at træne samarbejdet mellem statslige og lokale 

myndigheder med ansvar for beredskabet ved olieforurening i tilfælde af alvorlig og 

omfattende forurening af havet, der truer med at ramme land. 

Øvelsen finder sted den 19. -20. august. Øvelsens forløb fremgår af vedlagte 

beskrivelse af 1. februar 2007. 

Såvel Frederikshavn Havn som kommunens pressemedarbejder inddrages i 

øvelsen. 

Beredskabet vil på mødet orienterer om planlægningen af øvelsesforløbet. 

  

 

Indstilling 

 at orienteringen tages til efterretning 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Indstillingen tiltrådt 

 

Fraværende: 

Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 

 

Bilag 

 

Havmiljøøvelse.tif (dok.nr.537000/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8590 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  
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8.   Brandslukning af skibe til søs 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsstyrelsen fik til opgave ved det sidste beredskabsforlig, at oprette et 

beredskab øst for Storebælt og et vest for Storebælt, der kan rykke ud til brande 

ombord i skibe til søs. På daværende tidspunkt lå det i luften, at det skulle være 

København og Frederikshavn, men da det er Beredskabsstyrelsen der skal betale 

alle udgifterne i forbindelse med opgaven, går de efter mest for pengene, derfor skal 

opgaven ud i en licitation. 

Frederikshavn beredskab har søgt om at blive prækvalificeret til at give tilbud på 

opgaven, ud fra den viden vi har fra tidligere indsatser til søs, vi er selvfølgelig 

interesseret i opgaven, ud fra pr. for brandskolen, samt at det er en opgave som 

brandmændene ser en ære i, at, den kan vi løse i Frederikshavn. 

Beredskabet vil, hvis vi bliver prækvalificeret, sikre at uddannelse, anskaffelser og 

vedligeholdelse af materiel og mandskab som minimum ikke kommer til at koste 

kommunen penge, hvis vi vælger at afgive tilbud. 

  

 Indstilling 

På denne baggrund indstiller Beredskabsafdelingen, at  

           orienteringen tages til efterretning 

  

Beslutning - Beredskabskommissionen den 26. maj 2008 

Indstillingen tiltrådt 

Fraværende:  

  

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommunes beredskab er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. 

Materialet indeholdt så stramme tidsfrister at det næppe ville være muligt at afgive 

bud fra kommunerne. 

Efter ansøgning er der meddelt fristforlængelse, ligesom Beredskabsstyrelsen har 

besvaret en række spørgsmål til materialet. 

Der er internt gennemført en undersøgelse om brandsmændenes villighed til at stå 

til rådighed for opgaven herunder afse den nødvendige tid til uddannelse. 

Undersøgelsen har givet et positivt resultat. Alle ønsker at gå ind i opgaven. 

Beredskabet arbejder med tilbudsgivningen herunder afklaring af diverse 

forsikringsforhold. 

Beredskabet vil på mødet give en orientering om opgaven 

 

Indstilling 

at Beredskabskommissionen tiltræder at Beredskabet afgiver bud på opgaven og 

efterfølgende løser denne, såfremt tilbuddet måtte blive antaget. 

 

Beslutning Beredskabskommissionen den 15-08-2008 

Indstillingen tiltrådt 

 

Fraværende: 

 

 Lukket sag 

 Sagsnr: 08/7183 

 Forvaltning:  

 Sbh: elol 

 Besl. komp:  
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Niels Faurbye, Brian Mosberg Christensen 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

      

Steen Jørgensen 
   

      

Brian Mosberg Christensen 
   

 

      

Hans Rex Christensen 
   

      

Stig Erik Lundbo 
   

      

Tommy Rise 
   

 

      

Jørn Erik Larsen 
   

      

Niels Faurbye 
   

 

 
 


