
Referat Børne- og Ungdomsudvalget 

ordinært møde 

Dato  1. november 2007

Tid  16:00

Sted  Ambitionsfabrikken, Skolegade 6-8, Frederikshavn
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Medlemmer   Paul Rode Andersen (F) 
Mogens Brag (V) 
Anders Broholm (V) 
Frode Thule Jensen (V) 
Knud Hjørnholm (A) 
Birthe Marie Pilgaard (A) 
Anders Starberg Pedersen (A) 
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1. Ambitionsfabrikken - præsentation af rammer m.v.  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 554248 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Projekt Ambitionsfabrikken har nu fået egne lokaler i Skolegade 8, 
Frederikshavn, og derfor inviteres Børne- og Ungdomsudvalget til 
fremvisning af projektets lokaler i forbindelse med afvikling af udvalgets 
møde den 1. november. 
Samtidig med fremvisning af lokaler vil Ambitionsfabrikkens elever 
fortælle om deres erfaringer og oplevelser og redegøre for deres egne 
projekter, og teamlederne: Rasmus Ø. Nielsen, Ole Madsen og Viviann 
Skjold Henriksen vil orientere om ambitionsprojektet.  
Status på projektet medsendes som bilag, ligesom Ambitionsfabrikkens 
folder anvendt i forbindelse med optagelse af elever til efterårsforløbet 
også vedlægges. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalgets besøg hos Ambitionsfabrikken 

gennemføres 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Statusbeskrivelse Ambitionsfabrikken - oktober 2007.pdf 
 Folder vedr Ambitionsfabrikken (dok 599073).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Folder vedr. Ambitionsfabrikken (dok. 599073) BUU 
2. Statusbeskrivelse Ambitionsfabrikken – oktober 

2007 (dok. 620243) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Besøget gennemført. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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2. Statusorientering vedr. UngWelt  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 594825 
Sbh: BKF/bran 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

UngWelt konferencen 2007, der blev afviklet 10. april blev en stor succes, 
og en spændende folder er udarbejdet og sendt ud til samtlige deltagere i 
UngWelt 2007. 
  
Der er efterfølgende udarbejdet status sommeren 2007 og beskrivelsen 
er sendt til deltagerne og er samtidig at finde på: www.ungwelt.dk  
  
Her i efteråret afvikles flere UngWelt projekter:  
•                      Ambitionsfabrikken  
•                      Start2Work  
•                      BDO projektet - Vækst og vilje i verdensklasse 
  
Børne- og Ungdomsudvalgets gaver til UngWelt konferencen: Støtte til 
cafe og tilsagn om deltagelse i et dialogforum med unge er planlagt som 
et samarbejde med øvrige beslægtede UngWelt gaver.  
  
De projektansvarlige har afholdt fælles møde, og en gruppe unge på 
Ambitionsfabrikken har valgt at arbejde med netop dette tema.  
  
Der udarbejdes status på UngWelt projekter (efter evaluering af 
Start2Work) pr. 15. november, men foreløbig statusbeskrivelse 
medsendes som bilag. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at statusbeskrivelsen tages til 
orientering. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 UngWelt oversigt - projektlisten (dok 620281).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. UngWelt oversigt – projektlisten (dok. 620281) BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Taget til orientering. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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3. Arbejdsnedlæggelse i Den Kommunale Dagpleje som 
følge af ny rygepolitik  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619755 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

De kommunale dagplejere i Frederikshavn kommune nedlagde arbejdet 
fra mandag morgen, den 22. oktober 2007. Arbejdet blev genoptaget den 
23. oktober kl. 11. 
Arbejdsnedlæggelsen skete som følge af dagplejernes utilfredshed med 
ny rygepolitik for Den Kommunale Dagpleje. 
  
I forbindelse med arbejdsnedlæggelsen blev afholdt forhandlingsmøde 22. 
oktober 2007 mellem dagplejerepræsentanter og kommunale 
embedsmænd. 
I mødet deltog 3 repræsentanter for dagplejerne, 1 repræsentant fra FOA 
– fag og arbejde, Frederikshavn samt kommunens institutionschef og 
børne- og kulturdirektør. 
  
Ordlyden af mødereferatet, der efterfølgende har været til afstemning 
hos, og her blev forkastet af dagplejerne, er følgende: 
  
”Udgangspunktet er, at dagplejerne bestemmer i deres eget hjem og at 
forældrene skal have mulighed for at få passet deres barn i et røgfrit 
hjem. 
  
Hensigten med rygepolitikken i dagplejen er, at dagplejehjem med tiden 
bliver røgfri. Når der ansættes nye dagplejere prioriteres røgfri hjem, og 
hvor det ikke er muligt, skal forældrene have mulighed for at vælge et 
andet dagplejehjem. 
  
Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum og 
køkken/alrum. Der må ryges i husets øvrige rum udenfor åbningstiden. 
  
Parterne har tillid til, at der i det daglige arbejdes således, at børnene så 
vidt muligt ikke udsættes for passiv rygning uanset hvor de færdes i 
dagplejehjemmet.  
  
Hvis der ryges udendørs i åbningstiden, skal dagplejeren gå væk fra 
børnene, dog således at der er opsyn med børnene.” 
  
Dagplejerne har efterfølgende fremsendt følgende ændringsforslag til 
rygepolitik (ændring af afsnit 3 i mødereferat): 
•                      ”Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum 

og køkken/alrum. Der må ryges i husets øvrige rum udenfor 
åbningstiden”  

  
ændres til: 
  
•                      ”Der ryges ikke i børnenes primære opholdsrum, dvs. legerum. 

Herudover ryges der ikke i køkken/alrum i hverdagene. Der må 
ryges i husets øvrige rum udenfor åbningstiden.” 

  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  
•                      tiltræder, at rygepolitikken for Dagplejen følger mødereferat af 

22. oktober 2007, som beskrevet i sagsfremstillingen 
•                      tager stilling til, om der skal ske tilbagebetaling til forældrene i 

forbindelse med arbejdsnedlæggelsen 
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Elektroniske bilag: 

 Ren luft til ungerne - pjece udgivet af Kræftens Bekæmpelse og 
Sundhedsstyrelsen (dok 620157).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ren luft til ungerne – pjece udgivet af Kræftens 

Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen (dok. 620157) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Udvalget bakker op om, at målet er, at forvaltningens holdning gælder. 
Forvaltningen bemyndiges til at finde en løsning på problemstillingen. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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4. Høring om ny institutionsstruktur på dagtilbudsområ det  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 553875 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

I Børne- og ungdomsudvalgets møde den 7. juni 2007 blev det besluttet 
at udsende udkastet til ny institutionsstruktur til høring i 
daginstitutionernes forældrebestyrelser.  
Dog inddrages omfanget af den kommunale pladsgaranti ikke i 
høringsrunden, da det i udvalgsmødet den 7. juni blev besluttet, at 
spørgsmålet om pladsgaranti skal behandles særskilt.  
  
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til høringsmateriale 
samt forslag til en eventuel områdeinddeling.  
  
Høringsmaterialet er lavet ud fra, at forældrebestyrelserne skal høres om  
•                      det generelle i områdeledelse,  
•                      om de enkelte institutioners særlige problemstillinger i 

tilknytning til områdeledelse, samt  
•                      om områdeinddelingen 
  
Udgangspunktet for den foreslåede områdeinddeling er, at de 
sammenlagte institutioner ligger i en naturlig eller geografisk nærhed af 
hinanden, og har et samlet gennemsnitligt pladsantal på ca. 145 pladser.  
Det gennemsnitlige pladsantal er dog fraveget i flere af områderne, da 
det har været nødvendigt at tilpasse områdeopdelingen efter de 
forskellige lokaler og andre praktiske forhold.  
  

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til ny 
institutionsstruktur på dagtilbudsområdet sendes i høring i 
dagtilbudsområdets forældrebestyrelser 1 måned med start umiddelbart 
efter dialogmødet den 16/8-07. 
Afleveringsfrist for høringssvar fastsættes til den 14. september 2007.  
 
  
  
Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget 9. august 2007 
Godkendt. 
  
Fraværende: Mogens Brag 
  
Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 

1. november 2007  

Forældrebestyrelserne i daginstitutioner og dagpleje har nu indsendt 
høringssvar til forslaget om ny institutionsstruktur og den foreslåede 
områdeinddeling. Høringssvarene fra de høringsberettigede parter er 
vedhæftet som bilag 5 (dok. 615943).  
  
Børne- og kulturforvaltningen har lavet en sammenskrivning af de 
indkomne høringssvar, hvor forældrebestyrelserne forskellige 
synspunkter er grupperet i forhold til forslaget og den foreslåede 
områdeinddeling (bilag 6, dok. 613532). 
  
Høringssvarene fremhæver både fordele og ulemper ved forslaget og de 
fleste forældrebestyrelser har valgt at kommentere flere aspekter i 
høringsmaterialet. Høringssvarene viser meget store forskelle i 
opfattelsen af en ændret institutionsstruktur og de høringsberettigede 
parter har meget forskellige argumenter for eller imod den foreslåede 
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strukturændring. Overordnet set viser høringssvarene en markant skepsis 
mod forslaget om områdeledelse, mens en del er positive overfor 
forslaget.  
  
Ud fra de indkomne høringssvar er det forvaltningens vurdering, at der på 
nuværende tidspunkt ikke er den nødvendige basis for at indføre en ny 
institutionsstruktur på hele institutionsområdet.  
  
Nogle af høringssvarene kan tolkes således, at en bedre beskrivelse af en 
ændret struktur og ikke mindst den økonomiske side af sagen, kunne 
ændre på forældrebestyrelsernes skepsis til forslaget. Andre 
forældrebestyrelser tilkendegiver en klar modstand mod større 
organisatoriske enheder. 
  
Forvaltningen foreslår på ovennævnte baggrund, at der indtil videre 
arbejdes med ændret institutionsstruktur ad frivillighedens vej. Således 
kan interesserede institutioner udarbejde modeller og afprøve 
samarbejder på en måde, der passer bedst til deres institution og deres 
lokalområde. Samtidig får daginstitutionsområdet mere viden om og flere 
erfaringer med ændret struktur, inden der eventuelt træffes beslutning 
om en ændret struktur på hele området. 
  
Forslaget forudsætter at daginstitutionerne fortsat tildeles ressourcer 
efter den nuværende ressourcetildelingsmodel, uanset om institutionen 
indgår i forsøg eller ej. Hermed er de økonomiske forudsætninger kendte 
for alle. Det vil være de involverede institutioner, som høster gevinsten af 
en bedre ressourceudnyttelse. Det økonomiske aspekt, kan dermed også 
blive en tilskyndelse til at prøve nye veje, især hvis man er en mindre 
institution og ligger i et område med faldende børnetal. 
  

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at 
-          Børne- og ungdomsudvalget drøfter de indkomne høringssvar 
-          Børne- og ungdomsudvalget tager stilling til, om der på 

nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med en ændret 
institutionsstruktur, som foreslået af forvaltningen 

  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 UDKAST følgebrev udsendelse af høringsmateriale vedr ny 
institutionsstruktur (dok 599954).pdf 

 Forslag til områdeinddeling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune (dok 
599242).pdf 

 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 7 juni 2007 pkt 4 (dok 
593398).pdf 

 Udkast til ny institutionsstruktur på dagtilbudsområdet 
(dok591512v2).pdf 

 Høringssvar vedr institutionsstruktur (dok 615943).pdf 
 Sammenskrivning af høringssvar vedr udkast til ny institutionsstruktur på 

Bilag   Fordeling 
1. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 7. juni 

2007 pkt. 4 (dok. 593398) 
BUU 

2. Udkast til følgebrev udsendelse af høringsmateriale 
vedr. ny institutionsstruktur (dok. 599954) 

BUU 

3. Udkast til ny institutionsstruktur på 
dagtilbudsområdet (dok. 591512v2) 

BUU 

4. Forslag til områdeinddeling af dagtilbud i 
Frederikshavn Kommune (dok. 599242) 

BUU 

5. Indkomne høringssvar (dok. 615943) BUU 
6. Sammenskrivning af høringssvar (dok. 613532) BUU 
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dagtilbudsområdet (dok 613532).pdf 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Udvalget støtter forvaltningens forslag om at ændre institutionsstrukturen ad 
frivillighedens vej. Der er åbenhed over for forskellige modeller tilpasset efter 
lokale forhold. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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5. Ansøgning om oprettelse af vuggestuepladser i Skæru m 
Børne- og Ungdomshus  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 617879 
Sbh: BKF/laho 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Bestyrelsen for Skærum Børne- og Ungdomshus har henvendt sig til 
Børne- og Ungdomsudvalgets formand med ønske om oprettelse af 
vuggestuepladser i institutionen. 
Bestyrelsen ser en mulighed for at indrette vuggestuepladser i 
institutionen og hermed forøge institutionens børnetal. Jævnfør 
henvendelsen har forslaget opbakning fra forældre i området. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
drøfter henvendelsen. 
  

  
  
  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Ansøgning fra Skærum Børne- og Ungdomshus (dok 617877).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Ansøgning fra Skærum Børne- og Ungdomshus 

(dok. 617877) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Sagen genoptages. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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6. Ændring af vedtægter for Bødkergården, Østervrå  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 618960 
Sbh: BKF/piso 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Den selvejende daginstitution Bødkergården i Østervrå har indsendt 
udkast til ændrede vedtægter. 
Vedtægten er indsendt og underskrevet af institutionens bestyrelse den 
12. juli 2007 i forbindelse med at kommunen og institutionen også har 
indgået aftale om en ny driftsoverenskomst. 
  
Vedtægten er redaktionelt ændret som en følge af kommunalreformen og 
de ændrede forhold for specialgrupper. Tidligere var specialgruppen til 
børn med særlige behov i Bødkergården oprettet som en 
entreprenøraftale mellem Nordjyllands amt og den selvejende institution. 
Derfor indeholdt vedtægten tidligere bilag om driftsaftalen med amtet om 
specialgruppen.  
  
Efter kommunalreformen og amtets nedlæggelse indgår specialgrupper i 
kommunens budget og er dermed blevet en integreret del af 
aftalegrundlaget mellem kommunen og en selvejende institution. 
  
Det vedlagte forslag til ændrede vedtægter for Bødkergården opfylder 
lovkrav og gældende retningslinjer efter kommunalreformen. 
  

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 
godkender udkast til vedtægter for den aldersintegrerede institution 
Bødkergården. 
  
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Udkast til vedtægter for den aldersintegrerede institution Bødkergården 
(dok 604115).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Udkast til vedtægter for den aldersintegrerede 

institution Bødkergården (dok. 604115) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Godkendt. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 

Page 11 of 17

12-06-2012http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/Boerne-_og_Ungdomsudvalget_666_01-1...



 
 

        

7. Implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn 
Kommune  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 619599 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer i mødet om det foreløbige 
arbejde vedr. implementering af ny skolestruktur i Frederikshavn 
Kommune. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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8. Folkeskolernes ferieplan for skoleåret 2008/2009  
  
  

  Åben 
sag  
  
Sagsnr: 613436

Sbh: BKF/suma

  
Besl.komp: 

BUU 

Sagsfremstilling 

Med baggrund i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om 
begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen har 
Skolechefen udarbejdet udkast til  ferieplan for skoleåret 2008/2009: 
De nævnte dage er inklusive. 

  
Udkast til ferieplan har været udsendt til folkeskolerne til vurdering. 
Flertallet af folkeskolerne har taget udkast til ferieplan 2008/2009 til 
efterretning. 
  
8 skoler har foreslået, at den første skoledag efter sommerferien bliver 
mandag den 11. august og at juleferien begynder den tirsdag den 23. 
december. 
  
1 skole har foreslået, at første skoledag efter sommerferien bliver 
mandag den 11. august og juleferien bliver fra søndag den 21. december 
med skolegang lørdag den 20. december, eller som alternativ første 
skoledag mandag den 11. august og fridag torsdag den 7. maj. 
  
1 skole har foreslået, at første skoledag efter sommerferien bliver 
mandag den 11. august og at den 5. juni (grundlovsdag) bliver en 
skoledag.  Der opfordres også til, at juleferien begynder søndag den 21. 
december, idet skolen forventer, at mange forældre vil fritage deres børn 
den 22. og 23. i forbindelse med julerejser. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skolechefens forslag til 
ferieplan for skoleåret 2008/2009 tiltrædes. 
  

Sommerferie Lørdag den 28. juni – mandag den 11. august 

Efterårsferie Lørdag den 11. oktober – søndag den 19. oktober 

Juleferie Onsdag den 24. december 2008 – søndag den 4. januar 2009 

Vinterferie Lørdag den 14. februar – søndag den 22. februar 

Påskeferie Lørdag den 4. april – mandag den 13. april 

St. bededag Fredag den 8. maj 

Kr. Himmelfartsdag Torsdag den 21. maj 

Dagen efter Fredag den 22. maj 

Pinseferie Lørdag den 30. maj – mandag den 1. juni 

Grundlovsdag Fredag den 5. juni 

Sommerferie Lørdag den 27. juni 2009 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Godkendt. 
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Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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9. Fastlæggelse af ramme for dialogmøder med skole - og 
institutionsbestyrelser  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 587527 
Sbh: BKF/liad 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Ungdomsudvalget har gennemført dialogmøder med skoler og 
institutioners bestyrelser i august 2007.  Udvalget har efterfølgende, i 
møde den 6. september 2007 evalueret de gennemførte dialogmøder, og 
fundet at der var behov for justering af dialogmødernes ramme. 
  
Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet oplæg til udvalget med 
henblik på diskusssion af præmisser ”hvad giver et godt dialogmøde?”. 
Oplæget fremsætter forslag til organisering af dialogmøder på 
skoleområdet, dagtilbudsområdet og ungdomsområdet. Følgende forhold 
er ikke beskrevet i udkastet: 
- Handicaprådets dialogmøde (i forhold til 0 – 18 årige) 
- skoleområdets 2. dialogmøde (for eksempel: skal det være identisk med 
foreslåede skabelon, eller skal det have et andet indhold (opfølgning på 
kvalitetsrapport, skolen og det omgivende samfund, værdidrøftelser eller 
lignende)). 
  
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at  
•                      Børne- og Ungdomsudvalget drøfter præmisser for kommende 

dialogmøder med skole- og institutionsbestyrelser 
•                      Udvalget godkender forslag til organisering af dialogmøder i 

udvalgets regi 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Forslag til organisering af dialogmøder i Børne- og Ungdomsudvalgets 
regi (dok 610951).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Forslag til organisering af dialogmøder i Børne- og 

Ungdomsudvalgets regi (dok. 610951) 
BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Udvalget tilslutter sig forvaltningens forslag, herunder at der afholdes 3 møder i 3 
fora, deltagerkredsen og tidspunktet. 
Der afholdes der ud over 1 dialogmøde om året med bestyrelsesformændene for 
henholdsvis skoleområdet og institutionsområdet. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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10. Budgetopfølgning pr. 30. september 2007 Børne - og 
Ungdomsudvalgets område  
  
  

  Åben sag  
  
Sagsnr: 591157 
Sbh: BKF/lamu 
  
Besl.komp: BUU 

Sagsfremstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. 
september 2007 for Børne- og Ungdomsudvalgets område.  
Forvaltningen orienterer i mødet om resultatet af budgetopfølgningen. 
  
Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til 
efterretning. 
  

  
 
 
Elektroniske bilag: 

 Notat til økonomisammendrag pr 30 september 2007 (dok 616978).pdf 
 Økonomisammendrag pr 30 september 2007 (dok 585414v6).pdf 

Bilag   Fordeling 
1. Økonomisammendrag pr. 30. september 2007 (dok. 

585414v6) 
BUU 

2. Notat til økonomisammendrag pr. 30. september  
2007 (dok. 616978) 

BUU 

Beslutning - Børne- og Ungdomsudvalget den 1. novem ber 2007 
Taget til efterretning. 

Fraværende: Anders Broholm deltog ikke i behandling af pkt. 7 - 10 
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Mødet hævet, oplæst kl. 19:00 

 
Til stede:  

  

 
Underskrifter:  
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