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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Godkendt 

  

Der gøres opmærksom på, at der er udskriftsproblemer, hvilket sekretariatet følger 

op på.  

Dagsorden kan altid findes på Frederikshavn.dk -> politik og demokrati -> råd og 

nævn -> distriktsudvalget -> aktuelle møder i distriktsudvalget.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 23.marts 2014 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Godkendt uden bemærkninger 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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3. Endelig vedtagelse af Distriktsudvalgets Forretningsorden 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalgets Forretningsorden er taget op til revidering. Forslag til ændringer 

blev drøftet samt vedtaget på Distriktsudvalgets forrige møde den 25.marts 2014.  

Se vedhæftet referat for yderligere informationer.  

  

Jf. Forretningsordenens §10 kræver alle ændringer af Forretningsordenen en 

vedtagelse i 2 på hinanden følgende møder i Distriktsudvalget. 

  

Vedhæftet er således Forretningsordenen til endelig vedtagelse. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller at Distriktsudvalget vedtager udvalgets 

Forretningsorden endeligt. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Indstillingen tiltrædes - med henvisning til tidligere behandling af sagen den 25. 

marts 2014. 

  

Orientering: Kommissoriet blev endeligt vedtaget af Økonomiudvalget den 21. maj 

2014. 

 

Bilag 

Forretningsorden 2014 - endelig.pdf (dok.nr.150074/14) 

Forslag til ændring af Distriktsudvalgets forretningsdagsorden (dok.nr.150846/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

 
  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 28. august 2014 Side 7 af 19 

 

4. Landsbyplaner 

 

Sagsfremstilling 

På forrige Distriktsudvalgsmøde den 25.marts 2014 orienterede formand, Mette 

Hardam samt Teknisk Direktør, Christian Roslev om prioriteringen af initiativer i 

Distriktsudvalget med opstart i 2014 – herunder Landsbyplaner. 

  

Vedhæftede bilag er et oplæg til igangsættelse af arbejdet med Landsbyplaner i 

Frederikshavn Kommune. 

På mødet orienterer administrationen om idéerne med Landsbyplanerne og 

efterårets pilotprojekt som indeholder konceptudvikling samt udarbejdelse af 

landsbyplaner for 2-3 byer. 

  

Milepæle i pilotprojektet  

  

28.aug 2014      Distriktsudvalget orienteres om Landsbyplaner og igangsætter et 

eventuelt Pilotprojekt. 

  

22.sept 2014     Deadline for landsbyernes ønske om at indgå i Pilotprojektet. 

  

1.okt 2014         De udvalgte landsbyer får direkte besked  

  

okt-nov 2014     De 2-3 eksempelbyer indgår i et procesforløb med 3 mødegange 

for byens borgere.  

                          Herefter samles resultaterne i en Landsbyplan for hver enkelt by. 

  

feb 2015            Evaluering af pilotprojektet og evt. beslutning om igangsættelse af 

landsbyplaner i 

flere af Frederikshavn Kommunes landsbyer. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15329 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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Budget og finansiering af pilotprojektet 

  

 Poster  Beløb 

  

Konceptudvikling 

-       Ekstern konsulentbistand, grafisk identitet, evaluering 

af pilotprojekt 

  

150.000 kr. 

  

Udarbejdelse af Landsbyplaner (2-3 byer) á 45.000 kr 

-       Afholdelse af workshops, kørsel, opsætning/tryk, 

ekstern konsulentbistand 

  

135.000 kr. 

  

Kommunal medfinansiering 

-       350 medarbejdertimer til konceptudvikling á 300 kr. i 

timen 

-       300 medarbejdertimer til 2-3 landsbyplaner á 300 kr. i 

timen 

  

195.000 kr. 

  

  

Pilotprojektet inkl. udarbejdelsen af 2-3 landsbyplaner har et samlet budget på 

480.000 kr. heraf en kommunal medfinansiering på 195.000 kr. svarende til 650 

medarbejdertimer. 

Dertil kommer de frivillige timer, som beboerne i de udvalgte landsbyer lægger i 

projektet. 

  

Frederikshavn Kommunes Distriktsudvalg ansøges således om et tilskud på 

285.000 kr. til et pilotprojekt for Landsbyplaner.   

  

Det er ikke muligt at søge tilskud fra LAG-Vendsyssel i 2014. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at  

1.     Distriktsudvalget igangsætter pilotprojektet for Landsbyplaner i 2-3 

udvalgte eksempelbyer.  

2.     Distriktsudvalget bevilger 285.000 kr. til konceptudvikling samt 

udarbejdelse af 2-3 landsbyplaner fra puljen til Landdistriktsudvikling. 

Bevillingen er en forudsætning for igangsættelsen af pilotprojektet.  

  

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Distriktsudvalget ønsker at støtte projektet og bevilliger 285.000,- kr. 

  

Christina Palmstrøm fra Udvikling og Erhverv, orienterede om arbejdsplanen for 

landsbyplanerne.  

Forarbejdet til landsbyplanerne vil blive udarbejdet i efteråret. De udvalgte 

landsbyer skal i samarbejde med kommunen afklare hvordan de ønsker at byens 

udvikling skal se ud i fremtiden. Landsbyerne kan søge om deltagelse til 
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pilotprojektet enkeltvis eller som et netværk af byer.   

  

Der udvælges 2-3 byer, der som udgangspunkt ikke skal være ens, da 

Frederikshavn Kommune ønsker at drage en bred vifte af erfaringer til evt. 

kommende landsbyplaner. I forbindelse med udarbejdelsen af pilotprojekterne 

afholdes tre møder med hver af de udvalgte byer. Ved ansøgning om deltagelse i 

projektet, skal man huske at angive to sæt datoer (kan ses på hjemmesiden), hvor 

det er muligt at afholde aftenmøderne.  

  

Flere kommuner er allerede i gang med landsbyplaner, og enkelte byer i 

Frederikshavn Kommune er selv begyndt - heriblandt Gærum. Det er vigtigt at 

understrege at byerne er forskellige, og planerne derfor ikke vil blive ens. Projektet 

vil blive evalueret i det kommende år.  

  

Christian Roslev understreger, at landsbyplanerne er byernes guideline for 

fremtidig udvikling, det skal forstås som et lokal forankret dialogværktøj, som kan 

bruges internt mellem byens borgere, mellem borgerne og kommunen samt mellem 

borgerne og andre eksterne organisationer/foreninger. Landbyplanerne vil ikke 

indgå i en offentlig plan, og skal ikke vedtages af byrådet. Planerne er ment som et 

arbejdsredskab for byerne, der hjælper med at angive en retning for udviklingen og 

et fælles mål.    

  

Rikke L. Bruus orienterede om hvordan landsbyplaner fungerer i Klokkerholm. Hvor 

foreningen ”Klokkerholm Byen i Landskabet” bestående af en bestyrelse og seks 

arbejdsgrupper bl.a. har skabt udendørs fitness, vandrestier og en reklamefilm for 

byen, mm. Midlerne er søgt igennem fonde og Rikke påpeger, at det er vigtigt, at 

byerne har deres bagland med.  

  

Der vil løbende blive informeret på kommunens hjemmeside. Folderen med 

beskrivelse af projektet kan findes på kommunes hjemmeside inden weekenden d. 

30. august 2014.  

Landsbyprofilen (ansøgning om deltagelse) skal sendes til Rikke L. Bruus senest d. 

22. september 2014 på rlbr@frederikshavn.dk.   

  

Efter en evaluering af pilotprojektet, vurderes det, om der skal laves flere 

landsbyplaner. Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til fremtidige 

planer.  

  

Bahram Dehghan påpeger, at det er vigtigt for landsbyernes udvikling, at der bliver 

arbejdet med potentialerne. Han appellerede til, at der blev stemt for pilotprojektet, 

og at de erfaringer og metodikker, som processen vil generere, skal virke som 

inspiration og ide-udvikling, for fremtidige planer.    

  

Jens Hedegaard Kristensen mener, at det er vigtigt at stille spørgsmålet – hvad 

skal der til, for at folk flytter – MILJØET.  

 

Bilag 
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Oplæg til Landsbyplan - Din landsby i 2030.pdf (dok.nr.150201/14) 
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5. Landsbypedeller 

 

Sagsfremstilling 

Distriktsudvalget har tidligere drøftet landsbypedelordning i 2010 og senest på 

møde den 25.3.2014 samt på inspirationstur den 21.5.2014. På mødet den 

25.3.2014 besluttede udvalget at arbejde videre med projektet Landsbypedeller. 

Elling Borger- og Grundejerforening har allerede forud for distriktsudvalgsmødet 

den 25.3.2014 givet udtryk for, at de meget gerne indgår i pilotprojekt 

Landsbypedeller. 

  

Med henblik på at igangsætte pilotprojekt ”Landsbypedel til gavn for både 

lokalområdet og kommunen” i et udvalgt antal distrikter er udarbejdet vedhæftede 

spørgeskema/interessetilkendegivelsesskema om at indgå i pilotprojekt 

Landsbypedel, som de enkelte distrikter bedes overveje og besvare inden 22. 

september 2014. 

  

Formålet med spørgeskemaet er 

-          At få overblik over hvilke distriktsbyer/distrikter som ønsker og byder ind på 

at deltage i pilotprojekt Landsbypedel 

-          At få overblik over de forskellige distriktsbyers/distrikters bud på hvad en 

landsbypedelordning kan/skal indeholde. 

  

På baggrund af interessetilkendegivelserne udvælges et antal 

distriktsbyer/distrikter til at deltage i den videre udvikling og gennemførelse af 

pilotprojektet. 

  

Som udgangspunkt har pilotprojektet til hensigt at understøtte de lokale kræfter og 

det lokale engagement – uden at fratage det lokale ansvar og forpligtelser. 

Etablering af en landsbypedelordning tager desuden udgangspunkt i at udvikle og 

gøre brug af eksisterende offentlige ordninger, f.eks. seniorjob- og 

beskæftigelsesordninger mv. 

  

På udvalgets møde redegøres nærmere for perspektivet for pilotprojekt 

Landsbypedel, spørge-/interessetilkendegivelsesskemaet samt det videre forløb. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller, at pilotprojekt ”Landsbypedel til gavn for både 

lokalområdet og kommunen” igangsættes med distrikternes besvarelses af spørge-

/interessetilkendelsesskemaet. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Mette Hardam henviser til inspirationsturen tilbage i maj, hvor Poul Berg fra 

Hundelev introducerede det at have en landsbypedel. Mette orienterede om, at 

Hundelev stadig har den samme landsbypedel. Hvis der er nogen, som ønsker 

yderligere informationer, kan de fås ved at kontakte Poul Berg.   

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15330 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: DU 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 28. august 2014 Side 12 af 19 

 

I Hundelev er flere landsbyer gået sammen om en landsbypedel. Landsbypedellens 

arbejdstøj, arbejdsredskaber og trailer er sponsoreret af lokale aktører.  

  

Der har været snakket om ideen med landsbypedeller siden 2010 i Frederikshavn 

Kommune, der er dog ikke en ordning, som er blevet afprøvet.    

 I Hjørring Kommune er konceptet med landsbypedeller blevet afprøvet med 

succes. Det er typisk en person fra en seniorjobordning, der bliver ansat. Det er 

vigtigt, at landsbyen kan skabe ordnede forhold, da byen bliver arbejdsgiveren. 

Opgaver til landbypedellen skal koordineres/planlægges og de skal videreformidles 

til den ansatte.  

  

Kommunen går i dialog med beskæftigelsesområdet, og ydermere er der modtaget 

et skema fra Hjørring Kommune, hvor deres handlinger og erfaringer er beskrevet. 

Der skal udarbejdes et skema til Frederikshavn Kommune, hvis det ønskes at 

deltage i projektet med en landsbypedel. Der indgås herefter et samarbejde med 

Udvikling og Erhverv, Bent Christiansen.  

  

Skemaerne skal indsendes senest den 22. sep. 2014 til Rikke L. Bruus på 

rlbr@frederikshavn.dk   

 

Bilag 

Spørge-/Interessetilkendegivelsesskema pilotprojekt Landsbypedel.pdf (dok.nr.146406/14) 
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6. Fra Sted til Sted - afrapportering 

 

Sagsfremstilling 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen afrapporterer fra fællesprojektet ”Fra Sted til 

Sted” på baggrund af projektets evalueringsmøde den 12.august 2014. 

  

Vedhæftet er et uddrag af avisartikler fra afholdelsen af ”Fra Sted til Sted” i uge 31 i 

Frederikshavn Kommunes landsbyer. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Projektkoordinator, Hanne Lauritsen præsenterede pilotprojektet Fra Sted til Sted, 

som fandt sted i uge 31. Fra Sted til Sted havde fokus på at arbejde på tværs af 

landsbyerne i kommunen. Arbejdsgruppen bestod af seks personer. Ni Landsbyer 

deltog i projektet med i alt 21 arrangementer. Der var 571 personer, som deltog i de 

21 arrangementer. Heraf deltog ca. 200 personer i arrangementet ved Jerup 

Strand.  

Markedsføringen skete bl.a. igennem Turistforeningen på deres hjemmeside og i 

”Den gode historie”, der er en guide til turisterne på toppen af Danmark. Ligeledes 

har pilotprojektet Fra Sted til Sted været annonceret i Nordjyske Stiftstidende, 

kanalfrederikshavn, P4, kommunens hjemmeside samt Facebook.  

Der blev udarbejdet logo, bagets og plakater for 4000 kr. Det formodes, at 

materialet kan genbruges næste gang.  

  

Mogens Berg (Voerså) orienterede om, at de har lært hvordan tilmeldingsfrister 

skal håndteres til næste år. Ligeledes ønsker han at annonceringen også bliver ført 

på tysk og engelsk, så landsbyerne kan få turisterne med.  Voerså udsendte 

foldere til alle husstande i byen i uge 30. Først herefter gik det op for indbyggerne 

hvad projekt ”Fra Sted til Sted” gik ud på, og først meget sent fandt man ud af, at 

der var et andet stort arrangement på skolen i samme tidsrum.   

  

Mette Hardam er ikke sikker på, at det er turisterne, vi skal satse på. men hun ser 

det som positivt, at der bliver arbejdet på tværs af kommunen og skabt nye 

netværk.    

  

Projektet endte med overskud, da arbejdsgruppen selv var initiativrige. 

Arbejdsgruppen ønsker at gentage projektet til næste år, men man ønsker 

deltagelse af flere landsbyer. Ved ønske om deltagelse meddelelses det til 

Distriktsudvalgsmødet den 7. oktober 2014. Hanne Lauritsen gør opmærksom på, 

at arrangementet som udgangspunkt vil forekomme i uge 31 igen næste år.  

 

Bilag 

Fra sted til sted - Avisomtale.pdf (dok.nr.150454/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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7. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Økonomiudvalget har pr. 21.05.2014 godkendt Distriktsudvalgets ønske om, at 

Distriktsudvalget selv disponere over det fulde beløb til landdistriktsudvikling i 2014 

grundet manglende medfinansiering fra LAG samme år.  

For yderligere information se Distriktsudvalgets dagsorden den 25.03.2014. 

  

Bilag med status på Distriktsudvalgets økonomi pr. dags dato er vedlagt til 

orientering.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

Christian Roslev orienterede om Distriktsudvalgets økonomi. Der er bevilget 

285.000 kr. til Landsbyplaner. Hvilket vil sige, at der er 346.400 kr. tilbage - så der 

er stadig plads til at søge tilskud til diverse projekter. 

 

Bilag 

Økonomioversigt - august 2014.pdf (dok.nr.150601/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 
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8. Orientering 

 

Sagsfremstilling 

 Tak for en god inspirationstur med Distriktsudvalget 

Formand Mette Hardam takker for en god og meget inspirerende tur med 

Distriktsudvalget den 21.maj 2014. 

  

 Fundraising i landsbyer og foreninger 

Line S. Schulz, sekretær for Distriktsudvalget fortæller om de nye 

muligheder Frederikshavn Kommune nu giver til ildsjæle og foreninger via 

Fundraising-systemet ”Puljeguiden”. 

  

 Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2015 (Nedrivningspuljen) 

På mødet orienterer Teknisk Direktør, Christian Roslev om status på 

arbejdet med nedrivningen af faldefærdige huse i landsbyerne. 

  

Der er pr. 12. august 2014 kontaktet i alt ca. 55 ejendomme, som alle 

opfylder kravene til nedrivningen. Det vil bl.a. sige, at der ikke bor nogen 

personer på adressen. 

Ud af de ca. 55 ejendomme er der indgået 16 konkrete aftaler med ejerne 

om nedrivning. Se adresserne for de 16 indgåede aftaler i vedhæftede 

bilag. Herudover arbejdes der i øjeblikket om indgåelse af aftaler med 

yderligere ca. 7 ejendomme.  

  

 Nyt fra LAG-Vendsyssel 

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

sidste nyt fra den Lokale Aktionsgruppe – bl.a. dannelse af ny bestyrelse 

mm. 

  

  Nyt fra Sekretariatet 

Christian Roslev præsenterer Rikke Løgtved Bruus, som ny sekretær for 

Distriktsudvalget mens Line S. Schulz er på barsel fra den 5.september 

2014. 

Rikke kan kontaktes på RLBR@frederikshavn.dk eller tlf.: 9845 6223. 

 

 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

mailto:RLBR@frederikshavn.dk
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Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

1.         Tak for en god inspirationstur med Distriktsudvalget:  

Mette Hardam opsummerede kort højdepunkterne fra inspirationsturen ud fra 

Prezipræsentation.  

  

2.         Fundraising i landsbyer og foreninger: 

Line S. Schulz nævnte kort et nyt online system - puljeguiden.dk. Programmet kan 

benyttes til at søge midler ved forskellige fonde. Programmet kan bruges af både 

erhvervslivet og privat, og programmet er bestående af tre moduler. 1. Fundrasing 

2. Projekter 3. Pulje og fonde. 

Adgang til programmet i form af login sker via Line S. Schulz eller Rikke L. Bruus. 

  

Til efteråret afholdes et inspirationsmøde, hvor der er undervisning i programmet 

og dets funktioner. 

  

3.         Puljen til Landsbyfornyelse 2014 -2015 (Nedrivningspulje)  

Christian Roslev orienterede om, at der er indgået 16 konkrete aftaler vedr. 

nedrivning. Den 1. oktober 2014 vil det første hus blive revet ned.  

  

4.         Nyt fra LAG-Vendsyssel:  

  

Tove Fønss, koordinator for LAG-Vendsyssel orienterede på mødet om sidste nyt. 

  

Den nye LAG er ved at starte op og Mogens Berg har deltaget i den arbejdsgruppe, 

der har udarbejdet forslag til nye vedtægter. 

Bekendtgørelsen er på plads og  der er indkaldt til stiftende generalforsamling i 

LAG NORD, der dækker Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev Kommune – 

onsdag d. 17. september  kl 19.00. 

  

Opfordring til at deltage i den stiftende generalforsamling for at få valgt lokale 

repræsentanter, for den nye bestyrelsen skal som det først udarbejde en ny 

udviklingsstrategi, der fastsætter hvilket områder LAG-midlerne skal støtte, og det 

vil være hensigtsmæssigt at det harmonerer med de behov og ønsker, der er i 

landsbyerne. 

  

Der kan igen søges midler fra LAG i 2015, præcist hvornår vides ikke. LAG NORD 

forventes at have    mellem 4-5  mio. til rådighed, til drift og projektstøtte. 

  

Politiker Bahram Dehghan foreslår, at der reklameres om valget af LAG-

generalforsamlingen på Frederikshavn Kommunes hjemmeside, samt at Kultur og 

Fritid sender informationer ud til alle foreninger i Kommunen.  

  

Søren Sørensen (Karup) og Mogens Berg (Voerså) har tilkendegivet, at de ønkser 

at stille op. Hvis der er andre, kan det meldes ind til Rikke L. Bruus, 

rlbr@frederikshavn.dk om hvem der stiller op, samt for hvilket område.  
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5.         Nyt fra Sekretariatet: 

Rikke L. Bruus overtager posten som sekretær, når Line S. Schulz går på barsel.  

 

Bilag 

Nedrivningspuljen - Status 12-08-2014.pdf (dok.nr.150397/14) 
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 28. august 2014 

1. Tilgængelighedsudvalget indenfor handicapområdet arbejder på en folder over 

tilgængelige stier i kommunen. Meld gerne ind, hvis I ønsker at få jeres stier på.  

  

Send en mail til Rikke L. Bruus (rlbr@frederikshavn.dk) senest d. 22. september 

2014, eller Dorthe Smidt (doci@frederikshavn.dk) – sekretær for 

Tilgængelighedsudvalget.    

  

2. Kurt Kristensen (Elling) foreslog at bruge Distriktsudvalgets midler til udlån til 

landsbyerne, i forbindelse med forsinkede LAG midler – altså en form for 

kassekredit. Christian Roslev undersøger mulighederne og der sendes en mail 

rundt med det endelige svar.  

  

3. John Vognsen (Lyngså) fortalte om gode erfaringer med hensyn til at arbejde på 

tværs af byer. Lyngså, Voerså og Præstbro har arbejdet på tværs af 

borgerforeningerne med gode resultater. John vil lave en kort beskrivelse af 

samarbejdet, og sende det til Rikke L. Bruus, så andre kan gøre brug af 

erfaringerne. 

 

 
 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 
   

      

Birthe Løgtved 
   

      

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 
   

      

Ole Fauerholt Jensen 
   

 

 
 


