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1. Præsentationsrunde 

 

Sagsfremstilling 

Jf. Byrådets konstituerende møde den 4.dec 2013 har Byrådet valg 3 politiske 

repræsentanter til Distriktsudvalget, herunder Distriktsudvalgets formand.  

  

Følgende er valgt: 

Mette Hardam (V) – formand 

Jens Hedegaard Kristensen (A) 

Bahram Dehghan (A) 

  

Formand for Distriktsudvalget, Mette Hardam byder velkommen og lægger op til en 

præsentationsrunde medlemmerne imellem. 

  

Hvert medlem af Distriktsudvalget præsenterer sig selv kort. 

Tag gerne udgangspunkt i: Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra? Hvilket Distrikt 

repræsenterer jeg? Hvad kan jeg/mit distrikt bidrage med i Distriktsudvalget? Hvilke 

forventninger har jeg til arbejdet i Distriktsudvalget?  

  

I løbet af mødet tages der desuden portrætfotos af alle medlemmer til brug på 

Frederikshavn Kommunes hjemmeside. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Formand Mette Hardam bød velkommen til Distriktsudvalgets 1.møde i denne 

periode. 

Jørgen Steengaard bød velkommen til Ravnshøj. 

  

Mette startede præsentationsrunden og fortalte at hun har kendt Frederikshavn 

Kommune siden hun blev født. Hun er født og opvokset i Strandby og senere flyttet 

til Lyngså. Mette er gift med Kenneth som er født i Aalbæk og sammen har de 3 

børn. 

Mette tilkendegav at hun er utrolig glad for at være blevet formand for 

Distriktsudvalget efter at hun pr. 1.januar blev medlem af Byrådet. Mettes 

mærkesag i valgkampen var netop at værne om ildsjælene. 

Mette vil som ny formand foreslå, at posen bliver rystet og at der bliver sat nogle 

mål for hvor Distriktsudvalget gerne vil være om 4 år. Mette udtaler, at det er vigtigt, 

at Distriktsudvalget om 4 år kan se tilbage med stolthed og sige: ”Det har vi været 

med til”. 

Udover formandsposten i Distriktsudvalget er Mette medlem af Børne- og 

Ungdomsudvalget, således kender hun til faldende elevtal mm. Mette er 

opmærksom på, at det ikke er kommunen der kan eller skal rede landsbyerne, men 

at initiativet skal komme indefra. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Præsentationsrunden fortsatte bordet rundt. 

  

Medlemmerne fortalte kort om aktuelle initiativer i netop deres landsby og 

tilkendegav desuden at de værdsatte Distriktsudvalget som et forum for fællesskab, 

landdistriktsinitiativer og ikke mindst udveksling af idéer og inspiration. 
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2. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Godkendelse af referat fra mødet den 2.dec 2013 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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4. Valg af næstformand til Distriktsudvalget 2014-2017 

 

Sagsfremstilling 

Jf. Forretningsordenen for Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune §3 

konstituerer Distriktsudvalget sig med næstformand, som vælges blandt de lokale 

repræsentanter for distrikterne. 

  

Formand, Mette Hardam orienterer kort om næstformandens rolle. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller at Distriktsudvalget vælger en 

næstformand. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Mette præsenterede kort Næstformandens rolle som hendes stedfortræder og 

sparringspartner. Derudover repræsenterer Næstformanden alle distrikterne mens 

Mette Hardam som formand repræsenterer Byrådet. 

  

Mette havde forud for mødet fået tilkendegivelse fra Søren B. Sørensen, Karup om, 

at han gerne stillede op som Næstformand. 

  

Der var ingen andre på mødet som ønskede at stille op. 

  

Søren B. Sørensen fra Karup blev valgt som Distriktsudvalgets næstformand. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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5. Godkendelse af Distriktsudvalgets mødeplan 2014 

 

Sagsfremstilling 

Der forslås følgende mødetidspunkter (samt deadlines for indsendelse af 

ansøgninger/punkter til dagsordenen) for Distriktsudvalget i 2014. 

  

Alle møder starter kl. 19.00.  

Årets sidste møde suppleres med en julefrokost. Dette møde starter således kl. 

17.00. 

Maj-mødet suppleres med en inspirationstur – forventeligt mødetidspunkt kl. 15.00. 

  

Møder i 2014: 

Mandag den 27. januar 2014 (deadline 13.januar 2014), Ravnshøj – er godkendt 

Tirsdag den 25. marts 2014 (deadline 5.marts 2014) 

Onsdag den 21. maj 2014 (deadline 30.april 2014) 

Torsdag den 28. august 2014 (deadline den 6.august 2014) 

Tirsdag den 7. oktober 2014 (deadline den 17.september 2014) 

Mandag den 24. november 2014 (deadline 5.november 2014) 

  

På mødet fastsættes steder for mødeafholdelse. Udvalgets medlemmer bedes 

overveje, hvornår de ønsker at være værter. 

Der afholdes desuden et par temaeftermiddage/-aftener i efteråret, hvor udvalgets 

medlemmer diskuterer og samarbejder om oplægget til en ny udviklingsstrategi for 

landdistrikterne i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget godkender 

mødeplanen og fastsætter steder for mødeafholdelsen.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Distriktsudvalget godkendte mødedatoerne for 2014 og følgende byer vil gerne 

være værter: 

  

Mandag den 27. januar 2014 – Ravnshøj 

Tirsdag den 25. marts 2014 – Aalbæk  

Onsdag den 21. maj 2014 – (på tur) 

Torsdag den 28. august 2014 – Gærum  

Tirsdag den 7. oktober 2014 – Kvissel  

Mandag den 24. november 2014 – Karup  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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6. Distriktsudvalgets virke og virkeområder 

 

Sagsfremstilling 

Præsentation af Distriktsudvalgets virke og virkeområder v/ Teknisk Direktør, 

Christian Roslev samt Sekretariatet v/ Line Schulz. 

  

Præsentationen vil bl.a. omhandle rammerne for arbejdet i Distriktsudvalget, 

ansøgningsprocedure, økonomien mm samt en introduktion til kommende 

relevante temaer vedr. landdistriktsudviklingen i Frederikshavn Kommune. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Line Schulz præsenterede vedhæftede oplæg vedr. rammerne for arbejdet i 

Distriktsudvalget. Har medlemmerne spørgsmål er de altid velkomne til at 

henvende sig til Line pr. mail: LSSC@frederikshavn.dk eller tlf.: 9845 6275. 

  

Christian Roslev introducerede kommende relevante temaer vedr. 

landdistriktsudviklingen – svarende til den bageste del af vedhæftede præsentation.  

  

Christian fortalte bl.a., at arbejdet med Landsbyplaner bliver sat i gang og at der 

senere vil komme et oplæg til hvordan det kan gribes an. Christian forklarer, at man 

ikke har til hensigt at starte landsbyplaner op i alle byerne på én gang men, at man 

vil starte med et par byer i første omgang og senere de resterende hen ad vejen. 

  

Efter idé fra medlemmerne overvejede Christian om Nedrivningspuljen skulle have 

navneændring til Forskønnelsespuljen. Christian ser i hvert fald frem til, at alle 

formalia nu er på plads, så arbejdet med nedrivningen kan begynde og effekten 

ude i landsbyerne snart kan ses. 

  

Under præsentationsrunden i starten af mødet nævnte flere medlemmer også 

bekymring for finansieringen af boligkøbene i landsbyerne. Christian er meget enig 

med medlemmerne i, at det også er et væsentligt tema.  

Bahram supplerede Christian og fortalte kort om projekterne i modelbyerne Jerup 

og Dybvad, hvor der nu foreligger en rapport, som netop skal bejle til 

førstegangskøberne og deres økonomiske bevidsthed. I rapporten er der bl.a. 

eksempler på hvordan man kan få bosætningen i landdistrikterne finansieret og 

igennem arbejdet med rapporten har uvildige fra den finansielle sektor også været 

involveret. Bahram foreslog, at rapporten kunne blive fremlagt på det kommende 

Distriktsudvalgsmøde, hvilket blev taget godt imod af udvalgets øvrige medlemmer. 

  

Efter præsentationerne var der en række spørgsmål mm fra udvalgets medlemmer. 

  

Bl.a. blev der spurgt til, om Sekretariatet kunne gå lidt mere i dybden med 

økonomien.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Christian fortalte, at princippet med medfinansieringen af LAG-midlerne var en 

måde at få Distriktsudvalgets kroner til at bliver fordoblet. Nu da der ingen LAG-

midler er i 2014, kunne det være interessant, hvis der kunne findes en anden måde 

at få udvalgets midler til at række længere på. 

Der blev også spurgt til overførsel af uforbrugte midler fra 2013. Christian lagde 

ikke skjul på, at kommunekassen var tom, så selvom der tidligere er blevet 

orienteret om, at det ikke burde være noget problem med en overførsel af 

uforbrugte midler fra 2013 til 2014, så kan der være opstået en ny situation nu. 

Ønsket om en mere detaljeret økonomi-gennemgang blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

Præsentation til nyt DU_feb2014.pdf (dok.nr.33214/14) 
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7. Pulje til Landsbyfornyelse 2014-2015 (Nedrivningspuljen) 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Kommune har fået tildelt en ramme på 2,9 mio. kr. fra Pulje til 

Landsbyfornyelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Kommunen har 

desuden afsat 1,9 mio.kr. i medfinansiering.  

  

På Økonomiudvalgets møde d. 22. januar anmodes Økonomiudvalget om at frigive 

pengene, hvilket skal endeligt vedtages i Byrådet. Dette er standardprocedure for 

bevillinger. Samtidig anmodes Økonomiudvalget om at overføre 

beslutningskompetencen vedr. puljens anvendelse til Plan- og Miljøudvalget som 

fagudvalg.   

  

Der er udarbejdet en handlingsplan som beskriver, hvilke kriterier Frederikshavn 

Kommune vil lægge til grund for prioritering af nedrivning af forfaldne huse. 

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Distriktsudvalgets anbefalinger på 

udvalgsmødet den 26. august 2013 (Find referatet her: 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/26-08-

2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#5) samt erfaringer fra andre kommuner og 

Ministeriets anbefalinger i vejledningen til kommunerne. 

  

Se handlingsplanen i vedlagte bilag.  

  

Handlingsplanen forelægges Plan- og Miljøudvalget på det kommende møde den 4. 

februar 2014 til godkendelse. Når handlingsplanen er godkendt igangsættes 

arbejdet med prioritering og nedrivning jf. handlingsplanen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Christian Roslev præsenterede kort de anbefalinger, der blev godkendt på Plan- & 

Miljøudvalget (PMU) tidligere samme dag, bl.a. ønsket om, at Frederikshavn 

Kommune og beboerne i landsbyerne skal have mest muligt for pengene. Se 

anbefalingerne i vedhæftede bilag: ”Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse”. 

  

Christian forklarede desuden, at nedrivningen af folks ejendomme skal håndteres 

etisk korrekt. Der er endvidere etableret samarbejde med socialudvalget, således 

det sociale aspekt ligeledes håndteres ordentligt. 

  

Christians ønske er at starte nedrivningen snarest muligt. 

På baggrund af dette spørges der til, om Kommunen har afsat ressourcer nok til at 

varetage opgaven. Christian oplyser, at puljen ikke kan bruges til lønkroner og at 

kommunen skal gøre sig nogle erfaringer i starten, som selvfølgelig vil kræve ekstra 

tid. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 13/11434 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: SAHA 

 Besl. komp: DU 

http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/26-08-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#5
http://frederikshavn.instant.cohaesio.net/Distriktsudvalget/26-08-2013%20Referat%20af%20Referat.aspx#5
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Christian oplyser, at PMU som det ansvarlige udvalg samt Distriktsudvalget 

løbende vil blive orienteret om, hvordan arbejdet med nedrivningspuljen forløber. 

Dette er også et ønske fra Distriktsudvalgets formand samt medlemmer og det 

foreslås således, at orientering om Nedrivningspuljen fremadrettet vil være et fast 

punkt på Distriktsudvalgets dagsorden. 

Christian forklarer desuden, at Distriktsudvalget ikke vil være med til den konkrete 

prioritering af hver enkelt ejendom af etiske hensyn. Det er derfor, der er lavet en 

række anbefalinger, på baggrund af bl.a. udtalelser fra Distriktsudvalget som 

efterfølgende er godkendt af PMU.  

  

  

Herefter var der stor spørgelyst fra medlemmerne. 

  

Der blev bl.a. talt om proceduren og om hvordan man hurtigt kunne komme i gang 

med nedrivningen i sin egen landsby.  

Christian oplyste, at kommunens sagsbehandlere nu starter dialogen med de 

relevante husejere, for at indgå frivillige aftaler. Hvis alle anbefalingerne i 

Handlingsplanen desuden er opfyldt, er man også velkommen til selv at rette 

henvendelse til kommunen (Henning Eriksen, BYG) for at igangsætte aftalerne om 

nedrivningen.  

I dialogen med husejerne vil der også blive talt om hvordan arealet efterfølgende 

kan benyttes og vedligeholdes. Men Kommunen kan ikke pålægge grundejeren 

særlige betingelser ift. vedligeholdelse af grunden. 

  

Der blev desuden spurgt til, om der er nogle muligheder for at håndtere sager, hvor 

ejeren ikke er indstillet på frivillige aftaler.  

Ejeren af en faldefærdig bolig kan ikke tvinges til at benytte tilbuddet om nedrivning, 

men hvis bygningen er til direkte fare for mennesker kan kommunen fx kondemnere 

eller påbyde ejeren at få forholdene bragt i orden. Der kan i meget særlige 

situationer blive tale om at opkøbe ejendommen, men det er ikke udgangspunktet. 

  

Det tilbydes, at medlemmerne i Distriktsudvalget i nogen tilfælde måske kan være 

behjælpelige med at få en god snak i gang med den pågældende grundejer. 

Christian forstår den gode tanke, men vil gerne have lov til at vende den med 

administrationen. Der kan være nogle etiske retningslinjer der gør det svært at 

inddrage andre end ejeren i processen. 

  

Renovering af faldefærdige huse er også nævnt som en mulighed, men Christian 

orienterer om, at dette ikke er prioriteret. 

Det er ej heller mulig med denne pulje, at nedrive kommunalt ejede bygninger.  

  

Der var også spørgsmål til, hvordan man håndterer at det koster penge, at afmelde 

fjernvarmen.  

Der er tvivl om hvorvidt puljemidlerne kan bruges til dette formål. Det er 

bekendtgørelsen fra Ministeriet der afgrænser brugen af midlerne. Spørgsmålet 

tages til efterretning. 

  

Der opfordres til, at man melder huse ind igen, hvis man er i tvivl om de er med på 
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listen. Listen kan som sagt ikke udleveres af hensyn til personfølsomme 

oplysninger. 

 

Bilag 

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse_hæfte (dok.nr.15107/14) 

pjece_pulje_til_landsbyfornyelse_29_11_2013.pdf (dok.nr.11571/14) 
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8. Orientering 

 

Sagsfremstilling 

 Fra fællesprojektet ”Fra sted til sted” 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen orienterer om sidste nyt fra 

fællesprojektet ”Fra sted til sted – kom og vær med!” 

 Fra LAG-Vendsyssel 

Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterer på mødet om 

sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe bl.a. om det nye 

Landdistriktsprogram som er sendt i høring.  

 Fra sekretariatet 

På mødet vil der blive orienteret om Distriktsudvalgets Kommissorium og 

Forretningsorden. Se nuværende Kommissorium og Forretningsorden i 

vedhæftede bilag. 

  

Distriktsudvalgets medlemmer har mulighed for indledningsvist at kommet 

med kommentarer til en revidering af dokumenterne. 

Reviderede udgaver vil herefter blive fremlagt på et kommende møde i 

Distriktsudvalget til drøftelse og beslutning. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller punktet til orientering og 

drøftelse. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

 Fra fællesprojektet ”Fra sted til sted” 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen præsenterede kort projektet ”Fra sted 

til sted”, som også tidligere har haft arbejdstitlen ”Alle Mand af Huse”. 

Hanne viste et overblik over alle de arrangementer, som nu er meldt ind til 

Turistforeningens publikation ”Den gode historie”. Se vedhæftede oversigt 

over delarrangementerne. 

Men alle der har lyst til at være med, kan stadig nå det, da alle 

arrangementer også vil blive markedsført digitalt mm.  

Det er et åbent tilbud for alle landsbyer, så meld endelige tilbage til Hanne 

(HLAU@frederikshavn.dk, tlf.: 9845 6323), hvis I vil være med. Søg evt. 

inspiration i de mange arrangementer der allerede er på plads. Se 

vedhæftede. 

  

Fællesprojektet ”Fra sted til sted” har også været igangsætter for et andet 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

mailto:HLAU@frederikshavn.dk
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projekt omkring mere synlighed af landsbyerne gennem en landsbyfolder. 

Hanne oplyser, at der nu er sendt en ansøgning af sted til 

landdistriktsmidler.  

Medlemmer spørger til status på Historiefortællingsprojektet hvor Anette er 

rundt og interview landsbyerne. Materialet vil være gavnligt til brug i 

landsbyfolderne.  

Det foreslås desuden fra medlemmerne, at QR-koder kan tages i brug til 

formidling. 

Der er stor opbakning fra Distriktsudvalgets medlemmer til landsbyfolderne. 

Det er en rigtig god idé og der håbes på, at midlerne bliver bevilget. 

  

Hanne Lauritsen reklamerer også for Dansk Naturfredningsforenings årlige 

affalds-indsamlingsdag den 27.04.2014. Park & Vej i Frederikshavn 

Kommune bakker op om arrangementer. Der vil således blive udleveret 

snappere, affaldssække og blive kørt skrald væk, ved henvendelse til 

Hanne Lauritsen forud for arrangementet. Hanne sender mere information 

ud pr. mail til udvalgets medlemmer. 

Kurt Kristensen fra Elling fortæller, at de har et godt samarbejde med 

byens borgere der jævnligt samler skrald op. Park & Vej bakker op om 

initiativet og har i den forbindelse været flinke at sponsorere snappere til 

Elling. 

Andre medlemmer har gode erfaringer fra de tidligere år med at kombinere 

affaldsindsamlingen med efterfølgende hyggeligt samvær, kaffe og kage i 

landsbyen.  

 Fra LAG-Vendsyssel 

Tove Fønss orienterede om, at kontoret i LAG-Vendsyssel lukker ned pr. 

1.april.  

Hjemmesiden er også nedlagt, men der henvises til Ministeriets 

hjemmeside, livogland.dk for yderligere information. 

Det vil stadig være muligt at kontakte Tove på hendes sædvanlige mail og 

telefonnummer (tf@lag-vendsyssel.dk, tlf.: 21 77 36 08) 

  

En ny Aktionsgruppe skal snart dannes, så har man lyst til at være en del 

af denne gruppe kan man kontakte Tove for at høre nærmere. 

  

Tove opfordre de der har søgt midler fra LAG’en til, at realisere og 

indberette det der er ansøgt om, da ændringer af det ansøgte vil 

besværliggøre processen. 

  

Politiker Bahram Dehghan spørger til om det ikke er muligt at strømligne 

sagsbehandlingsprocessen, så man minimerer sagsbehandlingstiden. 

Projekterne mister sit momentum. Det er der ikke brug for, når man 

arbejder med ildsjæle. 

Tove Fønss er enig og orienterer om, at der kigges på proceduren ifm. det 

nye landdistriktsprogram. 

  

mailto:tf@lag-vendsyssel.dk
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Tove reklamerer for indstilling til prisen som Årets Ildsjæl og Årets 

Iværksætter. Det er nu der er mulighed for at give byernes største ildsjæle 

et klap på skulderen. Frist for indstilling af ildsjæle er 13.februar. 

 Fra sekretariatet 

Line Schulz nævnte kort Kommissorium og Forretningsorden ved 

gennemgangen af pkt. 6 ”Distriktsudvalgets virke og virkeområder”. 

Mette Hardam opfordrede til, at udvalget venter med drøftelsen af 

dokumenterne til næste møde, grundet den fremskredne tid. 

Udvalget nikkede ja til udsættelsen. 

 

Bilag 

DU - Forretningsorden 2010-2013.pdf (dok.nr.10802/14) 

DU - Kommissorium 2010-2013.pdf (dok.nr.10803/14) 

Fra sted til sted_delarrangementer.pdf (dok.nr.34222/14) 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 11. februar 2014 

Margrethe Vejby fra Aalbæk reklamerede for ”Aalbæk Sjøw 2014”. Revyen kører 

på 27. år og er meget populær. Der blev omdelt invitation og tilbud til alle. 

  

Kurt Kristensen omdelte ”Nyt fra Elling Borger- & Grundejerforening” 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mette Hardam 
   

      

Jørgen Steengaard 
   

      

Jørn Andersen 
   

      

Lea Wärnstrøm 
   

      

Mirian Højmark 
   

      

Jette Abildgaard 
   

      

Birthe Pagh 
   

      

Peter Larsen 
   

      

Bahram Dehghan 
   

 

      

Per Møller 
   

      

Alice Schneider 
   

      

Niels-Ove Vestergaard 
   

      

Mogens Berg 
   

      

Bjarne Krogh-Pedersen 
   

      

Vibeke Olsen 
   

      

Søren B. Sørensen 
   

      

Kennet M. Mortersen 
   

      

Jens Hedegaard Kristensen 
   

 

      

Søren Holm Kristensen 
   

      

Meike B.Thomsen 
   

      

Thomas Jørgensen 
   

      

Kurt Kristensen 
   

      

Lars Larsen 
   

      

Lee Clayton 
   

      

John Vognsen 
   

      

Margrethe Vejby 
   

 

 
 


