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1.

Dialogmøde mellem Ældrerådet og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Der afholdes dialogmøde med Ældrerådet kl. 15.00

Åben sag
Sagsnr: 05/2795
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU

Følgende deltager fra ældrerådet:
Hanne Andersen
Jytte Schaltz
Chris Sørensen
Ove Andersen.

Ældrerådet ønsker følgende emner drøftet:
·

Drøftelse af det kommende Sundhedspanel og hvilke forventninger

·

Sundhedsudvalget har til panelet?
Hvordan påtænker man at bruge de mere end 3 mill. kr. som skal bruges til
fysioterapeutisk behandling iflg. beslutningen på SUU sidste møde?

·
·

Etablering af Fremtidens Sygeplejeklinikker
Status på den nye Sundhedspolitik

·

Hvad er status for projekt ”forebyggelse af genindlæggelser”?

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social- og sundhedsområdet indstiller at emnerne
drøftes.
Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
Der er udarbejdet særskilt referat for dialogmødet.
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2.

Økonomisk Status 31 03 2013 Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling
Økonomicenteret fremsender hermed økonomisk status pr. 31 Marts 2013 for
Sundhedsudvalget.

Åben sag
Sagsnr: 13/8737
Forvaltning: ssf
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU

Den indeholder korte overordnede kommentarer, der beskriver
centerets(/direktørens) aktivitetsområder, hvor der er særligt fokus.

Bilag: aktivitetsudvikling i medfinansieringsudgifterne.

Indstilling
Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller at status tages til
efterretning.
Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
Taget til efterretning.
Fraværende: Mogens Brag
Bilag
medfinansiering udv. 310313.pdf (dok.nr.61825/13)
Økonomisk status 31.03.13 Sundhedsudvalget (dok.nr.61819/13)
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3.

Beslutning om Ungeenhedens etablering

Sagsfremstilling
Det er som bekendt politisk besluttet, at der skal etableres en robust og
helhedsorienteret Ungeenhed i Frederikshavn Kommune, som tager afsæt i den
unge.

Åben sag
Sagsnr: 12/4570
Forvaltning: CUTU
Sbh: beto
Besl.
komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR

Ungeenhedens styregruppe og projektchef har i samarbejde med BDO gennemført
en proces med det formål at afgrænse Ungeenhedens målgrupper, opgaver og
budget samt at udarbejde mål og rammer for Ungeenhedens organisering,
faglighed, ledelse, styring, kultur mm.
Den nu afsluttede proces har været grundig og dialogbaseret og bygger blandt
andet på en lang række interviews med berørte centre og med inddragelse af såvel
ledelser og medarbejdere i disse centre. Der har været afholdt møder i MEDsystemet, fælles arrangementer på tværs af berørte centre, der er blevet udsendt
nyhedsbreve, foretaget beregninger og analyser mm. Inputs i processen har
løbende været drøftet i Ungeenhedens styregruppe og Ungeenheden har været
drøftet i den tværgående chefgruppe og i Direktionen.
Dette er i korte træk baggrunden for de anbefalinger, der nu foreligger i BDO’s
endelige rapport ”Frederikshavn Kommune. Etablering af Ungeenheden, 18. april
2013”. Rapporten er vedlagt dagsordenen og den er også blevet præsenteret på
byrådets temamøde den 24. april 2013. Det fremgår blandt andet af rapporten, at:


fokus er på at samle indsatser, tilbud, kompetencer og ressourcer for unge
mellem 15-25 år for hvem, der er progressionsperspektiv i forhold til
uddannelse og beskæftigelse



de afgivende centre er Center for Familie, Center for Undervisning og
Tværgående Ungeindsats, Center for Arbejdsmarked, Center for Socialog Sundhedsmyndighed samt Center for Handicap og Psykiatri



der anbefales, at Ungeenheden får en samlet, tværfaglig medarbejderstab
svarende til ca. 75 fuldtidsnormeringer



der anbefales, at Ungeenheden får en teambaseret organisering med
fokus på en smidig, tværfaglig samt helheds- og handlingsorienteret
sagsbehandling



der anbefales et tæt og forpligtende samarbejde mellem Ungeenheden og
øvrige kommunale centre, ungdomsuddannelserne samt erhvervsliv og
lokalsamfund



der anbefales, at Ungeenheden etableres med afsæt i principperne for
effektbaseret styring

Økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et senere møde i
politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd
Rapporten har været drøftet i de relevante MED-udvalg, blandt andet på baggrund
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af et fælles orienteringsmøde. Rapporten har også været drøftet i Handicaprådet.
Af tidsmæssige årsager formidles MED-udvalgenes og Handicaprådets udtalelser
til udvalgene i forbindelse med udvalgets møde.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget
Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget
1. drøfter rapporten ”Frederikshavn Kommune – Etablering af Ungeenheden,
18. april 2013”
2. godkender rapportens anbefalinger
3. anbefaler rapporten overfor Økonomiudvalget og byrådet
4. anbefaler, at økonomien for Ungeenheden lægges ind til beslutning på et
senere møde i politiske fagudvalg/økonomiudvalg og byråd.

Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013
Der udarbejdes administrativt høringssvar.
Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller - i stedet møder suppleant
Irene Hjortshøj
Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. maj 2013
1. Rapporten drøftet
2. Godkendt
3. Anbefales
4. Anbefales

Beslutning Socialudvalget den 8. maj 2013
1: Drøftet
2: Godkendt
3: Anbefalet
4: Anbefalet
Peter E. Nielsen og Carsten Sørensen deler bekymringen i Handicaprådets
høringssvar.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2013
Rapporten blev drøftet og indstillingen tiltrædes med bemærkning om, at
aldersafgrænsningen for så vidt angår gruppen op til 30 år endeligt vurderes i
evalueringsperioden. Målgruppeafgrænsningen for så vidt angår forsikrede ledige
vurderes ligeledes i evalueringsperioden.
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Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
1) Drøftet
2) Godkendt
3) Anbefales
4) Anbefales
Fraværende: Mogens Brag
Bilag
BDO rapport Frederikshavn Kommune - Etablering af Ungeenheden - 18 april 2013 (dok.nr.60956/13)
Høringssvar fra Handicaprådet vedr. Ungeenheden (dok.nr.64664/13)
HØRINGSSVAR ungeenhed - MED Undervisning og Tværgående Ungeindsats (dok.nr.65681/13)
HØRINGSSVAR fra Center for Handicap og Psykiatri vedr etablering af
Ungeendheden (dok.nr.65668/13)
HØRINGSSVAR CenterMed Borgerservice vedrørende Ungeenheden (dok.nr.65877/13)
TILKENDEGIVELSE - Ungeenhed - Lokalt MED-udvalg Handicapafdelingens dag- og
hjemmevejlederområde (dok.nr.65653/13)
Tilkendegivelser fra Handicapgruppen i forhold til ungeenhedsrapport 24.4.2013 (dok.nr.65692/13)
TILKENDEGIVELSE FRA KONTAKTPERSONTEAMET TIL RAPPORT VEDR ETABLERING AF
UNGEENHED (dok.nr.65742/13)
Høringssvar fra CenterMED-Arbejdsmarked om etablering af Ungeenheden (dok.nr.66068/13)
Høringssvar vedrørende Ungeenheden fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (dok.nr.66670/13)
Høringssvar fra Center MED Sundhed og ældre vedr. ungeenhed (dok.nr.66958/13)
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4.

Udbud på genoptræning omfattet af Sundhedslovens §140

Sagsfremstilling
Sagsfremstilling: Udbud på genoptræning omfattet af Sundhedslovens § 140

Åben sag
Sagsnr: 13/8670
Forvaltning: CSÆ
Sbh: bibp
Besl. komp: SUU

Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med budget 2013 at udbyde en del af
genoptræningen i forhold til Sundhedslovens § 140 til privatpraktiserende
fysioterapeuter. Sundhedsudvalget har i 2013 afsat 200.000 kr. til denne opgave.
Arbejdet med at tilrettelægge samarbejdet med de privatpraktiserende
fysioterapeuter er nu så langt, at udbudsmaterialet kan sendes ud efter
godkendelse i Sundhedsudvalget. Samarbejdet og kontrakten med de
privatpraktiserende fysioterapeuter forventes klar til ikrafttræden pr. 1. juni 2013.
Udbudsmaterialet er vedlagt sagsfremstillingen.
Målgruppe
Målgruppen i dette udbud er borgere, som det ikke er muligt at tilbyde
genoptræning inden for ydelses- og kvalitetskatalogets ventetid. Det betyder, at
borgere som rammer spidsbelastningsperioder får ret til at vælge mellem det
kommunale genoptræningstilbud og privat praktiserende fysioterapeuter. Der er
som udgangspunkt tale om borgere der selv kan transportere sig til træningsstedet.
For at sikre, at kommunens forpligtelse til at tilrettelægge genoptræningsindsatser
sker i sammenhæng med kommunens andre tilbud som helhed, er det nødvendigt
at afgrænse gruppen til borgere med problematikker inden for det
ortopædkirurgiske område, (skulder-, hofte-, knæ- og fodlidelser) og hvor
diagnosen som udgangspunkt er ukompleks.
Rammestyring
De privatpraktiserende fysioterapeuters sammenslutning, Fysioterapi på Toppen,
får ansvaret for at sikre, at budgettet ikke overskrides. Prisen for ydelserne kendes
ikke endnu, men indhentes gennem udbuddet. Et estimat er, at der vil blive tale om
ca. 30 genoptræningsforløb.
Beslutningen vil indebære øgede kommunale administrationsudgifter, grundet
ekstra administrative arbejdsgange i Center for Social- og Sundhedsmyndighed,
idet de privat praktiserende fysioterapeuter ikke har adgang til de elektroniske
journaler. Dertil kommer øget kommunikation i forbindelse med borgerens valg af
træningssted, samt afregningsopgaver i Træningsområdet. I første omgang
dækkes dette ind i den normale drift – men skal indtænkes senere, hvis
Sundhedsudvalget efterfølgende ønsker at opnormere samarbejdet med de
praktiserende fysioterapeuter.
Center for Social- og Sundhedsmyndighed, Træningsområdet og PPR afholder på
nuværende to årlige dialogmøder med repræsentanter for de privatpraktiserende
fysioterapeuter. Samarbejdet omkring kontrakten, herunder kvalitetsopfølgning i
forhold til de leverede ydelser og overholdelse af tidsfristerne, vil indgå i disse
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møder. Data herfra vil fremlægges Sundhedsudvalget i forbindelse med
fremlæggelse af kvalitetsopfølgning og overholdelse af tidsfristerne for det
kommunale genoptræningstilbud.
Det vil sandsynligvis ikke være muligt at nå at anvende hele rammen på 200.000
kr. i 2013, idet samarbejdet med de privatpraktiserende fysioterapeuter har opstart
midt i budgetperioden. Derfor anmodes Sundhedsudvalget om, godkende at
kontrakten udformes således at den er gældende fra 1. juni 2013 til 31. juni 2014, i
det således forudsættes, at det resterende beløb ved årets udgang overføres til
2014.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Social- og Sundhedsmyndigheden samt
Center for Sundhed og Ældre indstiller:




At udbudsmaterialet godkendes og opgaven sendes i udbud
At forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle
ændringer

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
1.

Materialet godkendes med de faldne bemærkninger samt at beløbsgrænsen
hæves med 250.000 kr., som tages fra den afsatte pulje.

2.

Det godkendes, at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle
redaktionelle ændringer

Fraværende: Mogens Brag
Bilag
Udbud på genpoptræning omfattet af Sundhedslovens §140 (dok.nr.65571/13)
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5.

Sundhedspanel

Sagsfremstilling
Etablering af et Sundhedspanel
I forbindelse med arbejdet med Frederikshavn Kommunes første Sundhedspolitik,
blev der i 2008 truffet en politisk beslutning om at etablere et Sundhedsråd, som
har to primære formål, dvs. et Sundhedsråd som ”dels skal rådgive Byrådet i
sundhedspolitiske spørgsmål og dels være formidler og bindeled mellem borgere
og kommunalbestyrelsen i forbindelse med sundhedsrelaterende opgaver og
initiativer”. Etableringen af sundhedsråd er ikke lovpligtig.

Åben sag
Sagsnr: 13/6410
Forvaltning: CHP
Sbh: hato
Besl. komp: SUU

Sundhedsudvalget har ønsket, at det skal undersøges om det er hensigtsmæssigt
at oprette et Sundhedspanel i Frederikshavn Kommune. Her tænkes der bl.a. på en
omtænkning af kommunens Sundhedsråd, hvor der sættes fokus på, at sikre endnu
bredere inddragelse og involvering af borgerne i kommunens arbejde med og
udvikling af sundhedsrelaterede anliggender og tiltag end tidligere – hvilket også er
i tråd med Sundhedsudvalgets ønsker i forbindelse med udarbejdelsen af den
kommende Sundhedspolitik.
Etableringen af et Sundhedspanel giver mulighed for en endnu mere direkte
adgang til borgerne og forskellige interessenter. Dette ville give mulighed for flere
og mere forskelligartede inputs og idéer; skabe bedre grundlag for at målrette
kommunens indsatser; give bedre mulighed for at understøtte og udvikle borgernes
kompetencer i almindelighed; give mulighed for en mere løbende og dynamisk
dialog med borgerne omkring sundhedsrelaterede emner; samtidig med at kunne
imødekomme mange af Sundhedsudvalgets og det nuværende Sundhedsråds
ønsker.
I den forbindelse fremsendes det vedhæftede forslag til etablering af et
Sundhedspanel i Frederikshavn Kommune, som skal have primær fokus på
sundhedsrelaterede emner og mødes fysisk 2-3 gange om året, og desuden
deltage løbende i elektroniske spørgeskemaer hen over året. I forhold til de fysiske
møder, så foreslås det, at disse afholdes som tema- eller emnebaserede
dialogmøder sammen med Sundhedsudvalget.
Eftersom der er tale om en omtænkning af det nuværende Sundhedsråd, har
Sundhedsudvalget besluttet at rådet indkaldes hurtigst muligt, om muligt i starten af
maj måned, for at blive hørt om og diskutere det foreslåede. Ligeledes sendes
sagen ud til udtalelse i Handicapråd og Ældreråd, hvor de bedes udtale sig om
deres holdning til omdannelsen af Sundhedsrådet til et Sundhedspanel. Herefter
sendes sagen tilbage til Sundhedsudvalget, hvor rådenes tilbagemeldinger drøftes.
Forslaget vil derefter sendes videre i Byrådet til beslutning, eftersom det var
Byrådet som oprindeligt nedsatte Sundhedsrådet. Der er lagt op til evt. opstart af et
Sundhedspanel i efteråret 2013.
Sagen fremsendes til udtalelse i Ældrerådet.
Indstilling
Til udtalelse.
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Beslutning Ældrerådet den 30. april 2013
Høringssvar fra Ældrerådet vedr. Sundhedspanel
Ældrerådet støtter op om etablering af et Sundhedspanel, men udelukkende som et
”elektronisk” forum, hvor kommunen kan komme i dialog med et større antal
interesserede borgere via PC.
Sundhedspanelet skal ikke mødes fysisk.
Samtidig anbefaler Ældrerådet at Sundhedsrådet nedlægges.
Beslutning Handicaprådet den 2. maj 2013
Handicaprådet anbefaler, at der ikke etableres et sundhedspanel, men
-

at sundhedsrådet fastholdes under forudsætning af, at der fremover leves
op til den politiske beslutning, der i 2008 blev truffet om etablering af et
Sundhedsråd med de to primære formål ” at rådgive Byrådet i
sundhedspolitiske spørgsmål og være formidler og bindeled mellem borgere og
kommunalbestyrelsen i forbindelse med sundhedsrelaterede opgaver og
initiativer”,

-

at man bruger sundhedsrådet i et forpligtende samarbejde samt

-

at sundhedspolitiske sager sendes til høring i rådet.

Fraværende: Ulla Verner og suppleant, Bruno Müller- i stedet møder suppleant
Irene Hjortshøj
Supplerende sagsfremstilling
Etablering af Sundhedspanel – høringssvar
Sundhedsudvalget besluttede d. 9. april, forslaget om evt. etablering af et
Sundhedspanel skulle sendes til drøftelse i Sundhedsrådet og til udtalelse i
Handicaprådet og Ældrerådet.
Rådene har nu givet deres tilbagemeldinger.
Ældrerådet støtter op om etablering af et Sundhedspanel, men udelukkende som et
”elektronisk” forum, hvor kommunen kan komme i dialog med et større antal
interesserede borgere via PC.
Ligeledes synes Ældrerådet ikke, at Sundhedspanelet skal mødes fysisk. Samtidig
anbefaler Ældrerådet at Sundhedsrådet nedlægges.
Handicaprådet anbefaler, at der ikke etableres et sundhedspanel, men at
sundhedsrådet fastholdes under forudsætning af, at det lever op til dets oprindelige
formål; at man bruger sundhedsrådet i et forpligtende samarbejde; samt at
sundhedspolitiske sager sendes til høring i rådet.
Sundhedsrådet gav udtryk for, at de så umiddelbart positivt på forslaget. Men
opfattede det også som vigtigt, at fastholde den bredde der er i Sundhedsrådet og
videreføre denne i et Sundhedspanel. Det blev forslået, at panelet evt. kunne deles
i: et fast panel med repræsentation af bestemte interessenter, lidt i lighed med
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Sundhedsrådet; og et elektronisk borgerpanel, hvor der ville være plads til et større
antal ’almindelige’ borgere og ildsjæle.
På den baggrund forslog Sundhedsrådet, at det faste panel samt et udvalg af
borgere, f.eks. 20 borgere, fra det elektroniske borgerpanel ville blive inviteret til et
dialogmøde med Sundhedsudvalget, som udgangspunkt én gang årligt.
Sundhedsrådets referat er vedlagt sagsfremstillingen.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
-

at de fremkomne tilbagemeldinger tages til drøftelse, og
at det besluttes om forslaget sendes videre til behandling i Byrådet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
Der udarbejdes et konkret oplæg til næste møde.
Fraværende: Mogens Brag
Bilag
Sundhedspanel - Sundhedspanel.pdf (dok.nr.45941/13)
Sundhedsråd - Referat - Sundhedsrådsmøde d. 29.04.2013.pdf (dok.nr.66473/13)
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6.

Kort status på Frederikshavn kommunes Sundhedspolitik

og sundhedsdelsplanerne 2013-2016
Sagsfremstilling

Åben sag
Sagsnr: 11/5179
Forvaltning: CSÆ
Sbh: hato
Besl. komp: SUU

Første udkast til den nye Sundhedspolitik sendes nu til drøftelse i
Sundhedsudvalget.
Sundhedspolitikken er bygget op omring de ønsker og rammesætninger som
Sundhedsudvalget har formuleret i den indledende fase og løbende igennem
processen. I forhold til den borgerrettede kommunikation, er der herudover tiltænkt
at der udarbejdes kommunikationsmateriale i mindre format for at gøre
Sundhedspolitikken endnu mere tilgængelig. Her f.eks. i form af en pixie-udgave af
Sundhedspolitikken eller i videoformat.

Indstilling
Den konstituerede direktør med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller:
at første udkast til Sundhedspolitik 2013 -2016 drøftes, og efterfølgende sendes til
høring i Ældreråd, Sundhedsråd, Handicapråd og stående udvalg, samt at forslag
til den borgerrettede kommunikation drøftes.
Beslutning Sundhedsudvalget den 15. januar 2013
1. udkast til sundhedspolitik tilrettes med de faldne bemærkninger og sendes
herefter i høring i de politiske udvalg, Ældreråd, Sundhedsråd og Handicapråd.

Supplerende sagsfremstilling
Udkastet til Frederikshavn Kommunes sundhedspolitik 2013 – 2016 har nu været til
høring i fagudvalgene, Sundhedsråd, Handicapråd og Ældrerådet. Den vedlagte
endelige udgave af sundhedspolitikken er tilrettet i forhold til udvalgte indkomne
høringssvar, således at de fem rammesætninger er flyttet forrest i politikken og der
er tilføjet et punkt om erhvervslivet på side 27.
En del af høringssvarene går på at sundhedspolitikken bør konkretiseres og tilføjes
flere målsætninger/konkrete indsatser. Dette er ikke tilføjet Sundhedspolitikken, idet
konkrete målsætninger og indsatser er kardinalpunktet i de sundhedsplaner, som
efterfølgende skal udarbejdes på baggrund af Sundhedspolitikken.
Sundhedspolitikken er den ramme og retning som Frederikshavn Kommunes
sundhedsindsatser skal navigere efter. Sundhedsdelplanerne udløber således af
Sundhedspolitikken, og kommer netop til at indeholde de konkrete målsætninger og
indsatser.
Sundhedsplanerne skal udformes i samarbejde mellem fagudvalg og fagcentre, og
bindes sammen på tværs – hermed får det enkelte fagudvalg og rådene mulighed
for størst mulig indflydelse på de konkrete målsætninger og indsatser, som er
centrale for netop deres område.
Haukur Torsteinsson og Bibi Bording deltager under punktet
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Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at det endelige
udkast til Sundhedspolitikken anbefales til godkendelse i Byrådet.
Beslutning Sundhedsudvalget den 12. marts 2013
Genoptages på næste møde. Det endelig udkast drøftes på næste møde, herunder
sundhedsrådets fremtidige rolle i lyset af den nye sundhedspolitik.
Fraværende: Jørgen Tousgaard og Mogens Brag
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at det endelige
udkast til Sundhedspolitikken anbefales til godkendelse i Byrådet.
Sundhedsrådets fremtidige rolle behandles som særskilt punkt.

Beslutning Sundhedsudvalget den 9. april 2013
Anbefales til godkendelse i Byrådet.
Fraværende: Bruno Müller, Carsten Sørensen, Mogens Brag.
Beslutning Frederikshavn Byråd den 24. april 2013
Godkendt.
Fraværende: Jens Porsborg (C). I stedet mødte Hanne Lundholm (C).

Supplerende sagsfremstilling
Status for Sundhedspolitikken og Sundhedsdelplanerne
Sundhedspolitikken er nu godkendt i Byrådet og skal nu implementeres i
organisationen. Første skridt i denne proces er en temadag for nøglepersoner fra
alle de kommunale centre som afholdes d. 20. juni. Nøglepersonernes opgave er at
stå for processen med at lave de sundhedsdelplaner, som danner rammen om
udmøntningen af Sundhedspolitikken i de enkelte centre. Sundhedspolitikken
præsenteres ligeledes for Den Kommunale Chefgruppe i forlængelse af arbejdet
med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
Sundhedspolitikken er tilgængelig på hjemmesiden og kommunens intranet – og vil
blive trykt og omdelt til lægehuse, biblioteker, borgerservice mv. Der vil fortsat være
mulighed for at kommentere og komme med indspark til sundhedsindsatsen via
Facebook, Tumblr mv.
Indstilling
Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller: at orienteringen
om status tages til efterretning.
Beslutning Sundhedsudvalget den 14. maj 2013
Taget til efterretning
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Fraværende: Mogens Brag
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7.

Udvalgsformanden orienterer

Lukket sag
Sagsnr: 10/192
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: SUU
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Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Anders Broholm

Carsten Sørensen

Frode Thule Jensen

Mogens Brag

Bruno Müller

Jørgen Tousgaard

Helle Madsen
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