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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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2. Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2014 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Godkendt med følgende bemærkninger.  

  

- Vibeke Olsen fra Hulsig vil gerne have noteret, at hun på sidste møde gjorde 

opmærksom på, at hun var imod, at der blev brugt så mange penge på at lave 

landsbyplaner.  

  

- Der står i forrige referat: flere kommuner er allerede i gang med landsbyplaner, og 

enkelte byer i Frederikshavn Kommune er selv begyndt – heriblandt Gærum. 

Gærum er ikke selv begyndt med en landsbyplan, men der er en initiativgruppe i 

byen, som er god til at sætte forskellige ting i gang og det er det, der bliver hentydet 

til. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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3. Sociolog og Fremtidsforsker - Birthe Linddal 

 

Sagsfremstilling 

Birthe Linddal arbejder/forsker til daglig med fremtiden – og i forbindelse med 

Distriktsudvalgets pilotprojekt omhandlende landsbyplaner, vil hun komme og holde 

et foredrag, som skal få ”vores” øjne op for fremtiden, dens mange muligheder, og 

hvordan vi kan gøre disse muligheder til en fordel.  

  

”Vi skal se fremtiden i øjnene, komme op i gear (eller det røde felt) og blive beredt 

på morgendagens udfordringer” citat Birthe Linddal 

  

Gå ind på www.fremtidsforskeren.dk, hvis I vil vide mere om Birthe Linddal og 

hendes spændende forskning.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering og inspiration.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Punktet blev taget til efterretning og eftertanke.  

  

Bemærkninger:  

  

Nedenstående er der 10 pointer fra Birthe Linddals oplæg! 

  

1. Hvilken landsby vil man gerne have i år 2025? Tænk fremad, tænk i nye 

muligheder frem for at ville have det gamle tilbage. Nye tider kræver nye svar. Hvis 

nu landsbyen skulle starte helt forfra, hvad ville I så gøre? 

  

2. Hvordan skal landsbyen se ud – hvad skal den kunne, for at I synes, der er godt 

at være og for at I ønsker jeres egne børn kommer tilbage? Og hvad skal der til for, 

at de ønsker at komme tilbage? Spørg dem. Hvis I ikke kan se en fremtid i 

landsbyen for jeres egne børn – er byen så overhovedet værd at kæmpe for? Vil I 

selv flytte til? 

  

3. Italesættelsen er vigtig. Sproget er med til at skabe virkeligheden. Negativ 

italesættelse giver negativ virkelighed – positiv italesættelse positiv. Naturligvis 

med respekt for realiteterne.  

  

4. Urbaniseringen er en stærk drivkraft – men den er ikke ”naturlig”. Altså er 

urbaniseringen ikke eneste mulighed i fremtiden – der findes et alternativ. Man kan 

også sagtens have en god og positiv fremtid uden for byerne. Urbaniseringen er 

ikke eneste svar.  

  

5. Der er mange tendenser (mod-tendenser) som landsbyerne kan udnytte. 

Naturen er moderne. Økologi, urtehave, havehøns, fred og ro, frisk og ren luft, 

fællesskab og rødder. Det er alt sammen noget, der skaber tilhørsforhold og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15329 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: lssc 

 Besl. komp: DU 

http://www.fremtidsforskeren.dk/
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tryghed.  

  

6. Fraflytternes argumenter er fornuftsbetonede – tilflytternes følelsesbetonede. 

Landsbyerne skal appellere til følelserne.  

  

7. Fremtidens landsby handler ikke kun om det fysiske konkrete – fremtidens 

landsby handler også om mentalitet. Hvordan er ånden i landsbyen? Tænker man 

moderne eller gammeldags? Serverer man brun sovs eller grønsagssalater, 

dåsebajer eller smoothie? Er man god til at byde nye folk og nye initiativer 

velkommen? Er der plads til folk der er anderledes, dygtige, ambitiøse, krævende, 

af anden etnisk oprindelse, anden politisk observans etc.? 

  

8. MULIGHEDER. Tænk i alternative boformer – andre muligheder for bosætning 

fx: bofællesskab for seniorer og Friland (kollektiv). Tænk i fællesskab, 

fællesspisning, kaffebarer og steder at mødes. En ny legeplads er godt, men det er 

næppe den alene, der gør forskellen i fremtiden. Der skal noget meget mere 

afgørende til end et nyt shelter, nye byporte, en legeplads eller en skulptur. Gerne 

noget unikt. Noget som man ikke kan få andre steder.  

  

9. VÆR ET ATTRAKTIVT ALTERNATIV TIL BYERNE. Gør noget andet end 

byerne gør. Brug jeres særegne potentialer…. Naturbørnehaver, islandske heste, 

velforsynede gårdbutikker, fiskeri, havbad, tang, tæt på ferieland, ect.  

  

10. Vær den forandring i verden du gerne vil se. Hvis ikke du selv synes, det er 

godt at bo i landsbyen, hvordan skal I så få andre til at synes det? 

  

Efter Birthe Linddals oplæg var der en livlig diskussion frem og tilbage. Hele 

diskussionen vil ikke blive gengivet, men der er listet nogle punkter op, så man kan 

får en fornemmelse af, hvilke emner der blev berørt.  

  

- Det er vigtigt med et socialt samlingssted.  

  

- Man skal ville byen socialt - face to face.  

  

- Vi skal starte med at kigge på os selv, hvem handler ikke i Rema på vej hjem fra 

arbejde (støt den lokale købmand) 

  

- Teknologien bliver hele tiden bedre, vi må erkende at tingene ændre sig, og 

udnytte det, hvor det er muligt.  

  

- Bosætningsbyer der aldrig har haft nogen former for serviceydelser, bliver svære 

at sætte gang i.  

  

- Det er vanskeligt at låne penge, hvis ikke man har et postnummer der slutter med 

00.  

  

- Hvis alle landsbyer ikke kan bestå, betyder det så, at byerne skal kæmpe mod 

hinanden?  
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- Byerne skal finde på nyt eller anderledes.  

  

- Ildsjæle er vigtige. 
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4. Fra Sted til Sted 

 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen bag ”Fra sted til sted” vil gerne have en tilkendegivelse af, om der 

er nye landsbyer der er interesserede i at være med næste år?  

Fortsættelse af projektet forudsætter, at der er flere der vil være med.  

Følgende var med i uge 31, 2014: Voerså, Lyngså, Præstbro, Hørby, Ørtoft, 

Gærum, Strandby, Jerup og Ålbæk.  

  

Arbejdsgruppen vil gerne have tilkendegivelse på følgende: 

  

·         Hvem vil være med i 2015? 

·         Og hvor mange landsbyer synes DU, at der skal være med i projektet før de 

vil støtte økonomisk? (Vi søger midler til næste DU-møde, hvis vi skal fortsætte 

i 2015) 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til drøftelse.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Der var enighed om at projektet skal gentages i 2015, og følgende byer har meldt 

ind, at de gerne vil deltage: Præstbro, Voerså, Lyngså, Strandby, Gærum, Hørby, 

Skærum, Østervrå.  

  

Bemærkninger: 

  

- Ravnshøj, Understed, Jerup/Nielstrup, Øster Holmen, Sulbæk, Thorshøj og 

Dybvad var ikke repræsenteret ved mødet, men det kan stadig lade sig gøre, at 

komme med i projektet ved at give en tilbagemelding til Hanne Lauritsen på mail: 

hlau@frederikshavn.dk.   

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 12/9697 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 

 
  

mailto:hlau@frederikshavn.dk
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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/interessetilkendegivelses skema 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 punktet til orientering.  

 

Supplerende sagsfremstilling 

Siden Distriktsudvalgets seneste møde den 28. august 2014 har henholdsvis 

Elling/Strandby og Voerså/Lyngså/Præstbro tilkendegivet interesse i at indgå i 

pilotprojekt ”Landsbypedel til gavn for både lokalområdet og kommunen”. På den 

baggrund er begge distrikts-områder blevet tilbudt at indgå i den videre udvikling, 

afklaring og gennemførelse af pilotprojektet. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15330 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: DU 
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På mødet den 7.10.2014 orienteres nærmere om de to distrikt-områders ideer og 

visioner for landsbypedelordning i Elling/Strandby og Voerså/Lyngså/Præstbro. 

  

Distriktsudvalget vil løbende blive orienteret om pilotprojektet. 

 

Indstilling 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller punktet til orientering. 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

Bemærkninger: 

  

Søren Holm Kristensen (Voerså, Lyngså og Præstbro) og Kurt Kristensen 

(Elling/Strandby) fortalte kort om hvilke tanker, man har gjort i forbindelse med 

projektet.  

  

  

Elling/Strandby:  

Der er på et tidligt tidspunkt afholdt møde mellem Strandby og Elling, for at få evt. 

barrierer mellem byerne ryddet af vejen. Det forventes, at der kan findes arbejde 

nok til en fuldtidsstilling. Arbejdsopgaverne vil i høj grad bestå af almindelig 

vedligeholdelse som f.eks. vedligeholdelse af shelterplads, opgradering af 

sansehave ved ældrecenter, maling af flagallé mm.  

  

Der er stadig en række praktiske ting, der mangler afklaring på. Det forventes, at 

løsningerne findes i samarbejde med kommunen/Bent Christiansen fra Udvikling og 

Erhverv. Det ønskes, at administrationen af ordningen ikke bliver for 

ressourcekrævende.  

  

Kurt Kristensen, Elling og Jørn Andersen, Strandby er kontaktpersoner.  

  

Voerså/Lyngså/Præstbro: 

  

Til styring af projektet vil man have en nøgleperson i hver by. Opgaverne vil bestå 

af fysisk vedligeholdelse som f.eks. at slå græs, male, rengøring og vedligehold på 

ældre bygninger. Foreningerne stiller materialer til rådighed, og i forbindelse med 

arbejdstøj vil man prøve at få det sponsoreret. Hvis andre byer er interesseret, er 

man meget indstillet på at samarbejde. Praktiske ting som adgang til toilet og 

køkken, findes i alle byer.   

  

Der arbejdes nu videre med konkretisering af indhold, organisering og afprøvning 

af pilotprojekt Landsbypedel. 
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6. Landsbyplaner 

 

Sagsfremstilling 

På forrige Distriktsudvalgsmøde den 28. august 2014 besluttede Distriktsudvalget, 

at igangsætte pilotprojektet om udarbejdelse af Landsbyplaner. Landsbyerne i 

kommunen havde mulighed for at søge om deltagelse i projektet frem til den 22. 

september 2014. Der er kommet otte ansøgninger, og det er valgt at arbejde videre 

med følgende byer:  

 Kvissel  

 Ålbæk 

 Voerså, Lyngså og Præstbro 

Formand Mette Hardam og Direktør for det Tekniske område Christian Roslev har 

på baggrund af indstillingen fra arbejdsgruppen, der arbejder med landsbyplanerne, 

valgt ovennævnte byer. Arbejdsgruppen har bl.a. vurderet de indkomne forslag 

med fokus på forskellighed og engagement.  

  

Kvissel - et mindre lokalsamfund. (412 indbyggere)  

  

- ingen skole. 

- ingen butikker. 

- bus- og togforbindelser. 

- ligger inde i landet. 

- meget få arbejdspladser. 

  

Aalbæk - en større by (1500 indbyggere) 

  

 - har skole. 

 - har flere butikker/spisesteder mm.  

 - ligger ved vandet/et stort sommerhusområde/havnemiljø/camping 

 - turisme. 

 - bus- og togforbindelser. 

 - en del virksomheder/arbejdspladser. 

  

Voerså, Lyngså og Præstbro – et netværk af mindre byer (Voerså 556, 

Præstbro 249 og Lyngså 246 indbyggere) 

  

- skole i Voerså (underbygning). 

- to butikker i området, trælast i Lyngså og motorcykel og cykelforhandler i Voerså.  

- ligger ved vandet/et stort sommerhusområde (turisme)/havnemiljø. 

- busforbindelser. 

- få arbejdspladser.  

- 45 km til Aalborg.  

- samarbejde mellem tre byer.  

  

Som det blev drøftet på sidste møde, vil de byer, som har fået afslag i denne 

omgang, komme i betragtning igen, hvis Distriktsudvalget fremadrettet vælger at 

forsætte projektet med landsbyplaner.  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/15329 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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Hvis det er muligt, giver repræsentanterne for de udvalgte byer en kort beskrivelse 

af byernes udfordringer/mål og en beskrivelse af hvordan man vil sprede budskabet 

i byen og opnå så stor deltagelse som muligt. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering.  

  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Orienteringen er taget til efterretning.  

  

Bemærkninger: 

  

Repræsentanter fra de tre byer/projekter, berettede kort om de udfordringer og mål, 

som de finder interessante i forbindelse med deres by.  

  

Kvissel 

Louise Urban Andersen og Susanne Jørgensen havde følgende bemærkninger til 

projektet: 

  

- Det havde været sjovt at udfylde profilen, på den måde havde de fået øjnene op 

for ting og værdier i byen, som de tidligere ikke havde tænkt over/lagt mærke til.  

  

- De vil bruge processen til at finde ud af hvad byen vil – og det skal være en by for 

alle.  

  

- Facebook skal f.eks. bruges aktivt.  

  

- Der er mange små fællesskaber i Kvissel, men der mangler et større fællesskab 

på tværs.  

  

- Louise Andersen er selv flyttet tilbage til Kvissel fra Aalborg, hendes positive 

opfattelse af byen kommer bl.a. gennem indflydelse fra forældrene.   

  

- De vil undersøge - hvordan man kan dyrke det følelsesmæssige mere.    

  

Ålbæk 

 Karsten Hemmingsen og Margrethe Vejby havde følgende bemærkninger til 

projektet: 

  

- Debatten omkring skolelukningen i Ålbæk har skabt et sammenhold blandt byens 

borgere, og i den forbindelse er der lavet en initiativgruppe på ca. 20 personer. Det 

forventes at denne gruppe vil være aktiv, når der skal arbejdes med 

landsbyplanen.  Der er generelt god opbakning fra byens borgere, når der bliver 

arrangeret noget, det kom sidst til udtryk på ”affaldsdagen”.  



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 07. oktober 2014 Side 14 af 19 

 

  

- Man ønsker at bevare børnefamilierne, og undgå at ældre bliver tvangsflyttet, til 

steder hvor de ingen netværk har.  

  

- Der bliver flere og flere ”deltidshuse” i Ålbæk, det er hovedsagligt Nordmændene, 

der køber huse, som skal bruges til sommerhuse.  

  

- Man er indstillet på at arbejde for sagen.  

  

Voerså, Lyngså og Præstbro 

Rigmor Sørensen, John Vognsen og Søren Holm Kristensen havde følgende 

bemærkninger til projektet: 

  

- Med tilskud fra Distriktsudvalget har de tre byer tidligere afholdt en fælles 

inspirationsdag, hvilket har været medvirkende til at samarbejdet /sammenholdet 

mellem byerne er så godt.  

  

- Landsbyplanen skal være et redskab til dialog mellem byerne og mellem byerne 

og kommunen. Planen skal være retningsgivende i den fremtidige udvikling.  

  

- Byerne har allerede ideer til forskellige aktiviteter – som: hjemmeside og kalender, 

foreningsliv, turisme og naturen, etablering af mindre dagligvare-udsalg, nyt 

borgerhus eller lign. på den gamle krogrund i Voerså, cykelsti langs kysten mm.   

- Det forventes, at der kommer nye ideer på bordet til borgermøderne.  

  

- Det er vigtigt at slutproduktet kan synliggøres og formidles til omverdenen.  

  

Den første workshop i landsbyplan pilotprojektet er mandag den 20. oktober og den 

sidste workshop afholdes tirsdag den 25. november. 
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7. Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

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

orientering.  

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomien har ikke ændret sig siden sidste 

møde, dvs. der står stadig knap 350.000,- kr. som ikke er brugt.  

  

Jens Hedegaard Kristensen opfordrede repræsentanterne/byerne til at søge, hvis 

de har et projekt liggende, som er klar til udførelse, da pengene sandsynligvis ikke 

kan overføres til næste år.    

  

Ansøgningsfristen er 5. november 2014. 

 

Bilag 

Økonomioversigt - september 2014 .pdf (dok.nr.171486/14) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 
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8. Orientering 

 

Sagsfremstilling 

Puljen til Landsbyfornyelse 2014-2025 (Nedrivningspuljen) 

  

I samarbejde med DMR (Dansk Miljørådgivning A/S) er der igangsat udbud af 

(pulje 1) til entreprenører.  

  

DMR’s tidsplan for nedrivningsopgaven er herefter: 

  

24-09-2014 - DMR udsendte udbud til 4 entreprenører - Pulje 1 (6 ejendomme).    

07-10-2014 - frist for aflevering af tilbud fra entreprenører. 

27-10-2014 - senest igangsætning af nedrivningsarbejdet.  

27-11-2014 - nedrivningsarbejdet skal være afsluttet for Pulje 1  

  

Uge 43 (22-10-2014) - Udbud af Pulje 2 til entreprenører     

  

Nyt fra LAG NORD 

  

Tove Fønss, koordinator for LAG NORD orienterer på mødet om sidste nyt fra den 

Lokale Aktionsgruppe – bl.a. dannelse af ny bestyrelse mm.  

  

Nyt fra Sekretariatet 

  

Kørselsgodtgørelse 2014 

  

På mødet udleveres kørselssedler for 2014, som skal afleveres til Rikke 

Løgtved Bruus senest på udvalgets sidste møde den 24. november. 

Kørselssedler modtages desuden meget gerne pr. mail, de sendes til Betty 

Frost befo@frederikshavn.dk– deadline er også her den 24. november.  

Betty Frost sørger for at kørselsbilagene bliver attesteret og sendt til 

lønkontoret, som vil sørge for udbetalingen. Husk også at aflevere 

kørselssedler for suppleanter eller tidligere medlemmer, som har deltaget i 

distriktsudvalgets møder i løbet af 2014. 

 

Indstilling 

Teknik og miljødirektøren indstiller punktet til orientering.  

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Orienteringen er taget til efterretning. 

  

Bemærkninger: 

  

Puljen til Landsbyfornyelse 2014 – 2015 (Nedrivningspulje) 

Christian Roslev orienterede kort om de datoer, der er angivet i sagsfremstillingen. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 

mailto:befo@frederikshavn.dk
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Nyt fra Lag Nord 

Tove Fønss, koordinator for LAG NORD orienterede på mødet om sidste nyt. Der 

er lavet en ny bestyrelse, hvor Distriktsudvalget i Frederikshavn Kommune er godt 

repræsenteret med 6 medlemmer 

  

            Mette Hardam (Byrådsmedlem) 

            Jens Hedegaard Kristensen (Byrådsmedlem) 

            Søren Sørensen (Karup) 

            John Vognsen (Lyngsaa) 

            Birthe Løgtved (Østervrå) 

            Mogens Berg (Voerså) 

  

Bestyrelsen skal til at udarbejde en ny udviklingsstrategi, og i den forbindelse delte 

Tove Fønss et spørgeskema rundt, så dem, der var interesseret, havde mulighed 

for at svare og derved sætte deres præg på den nye strategi. 

  

Nyt fra Sekretariatet 

Der blev gjort opmærksom på, at kørselssedler skal udfyldes og indleveres senest 

den 24. november til Rikke Løgtved Bruus ribr@frederikshavn.dk eller Betty Frost 

befo@frederikshavn.dk Eller aflever personligt til årets sidste udvalgsmøde i Karup. 

 

Bilag 

Kørselsgodtgørelse blanket .pdf (dok.nr.172138/14) 

 
  

mailto:ribr@frederikshavn.dk
mailto:befo@frederikshavn.dk
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9. Eventuelt 

 

Beslutning Distriktsudvalget den 7. oktober 2014 

Husk at mødet allerede starter kl. 17.00 næste gang – den 24. november i Karup. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 14/243 

 Forvaltning: CTM 

 Sbh: rlbr 

 Besl. komp: DU 

 
 



 
 

 

Distriktsudvalget - Referat - 07. oktober 2014 Side 19 af 19 

 

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 
   

 

 
 


