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1. Temadrøftelse - Det folkeoplysende område i forbindelse 

med udarbejdelse af ny folkeoplysningspolitik 

 

Sagsfremstilling 

I henhold til Lov om Folkeoplysning fra 2011 pålægges alle kommuner at nedsætte 

et udvalg på det folkeoplysende område. 

  

På baggrund af dette ønskes en temadrøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget. 

  

På mødet, kl. 16.30 deltager Kulturkonsulent Jens Ole Amstrup og Administrativ 

Kultur- og Fritidsmedarbejder Tanja Svendsen. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter sagen 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Drøftet 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/9524 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. februar 2013 Side 5 af 20 

 

2. Etablering af ”Foreningen til udvikling af Skagens levende 

byrum" 

 

Sagsfremstilling 

I forlængelse af etableringen af Skagens kulturhus Kappelborg, er foregået et 

udviklingsarbejde med henblik på at etablere en legeplads for Skagens børn og 

gæstende familier. 

  

For at realisere arbejdet er deretableret en forening, hvis første mål er at stå for 

etableringen af den planlagte legeplads.  

 

”Foreningen til udvikling af Skagens levende byrum” er etableret ved en stiftende 

generalforsamling den 17. december 2012.  

  

Foreningens formål er ”….at skabe aktivitet til udvikling af Skagens levende byrum. 

Dette sker ved etablering af anlæg med fokus på livet i byen. Endvidere ved støtte 

til og afholdelse af aktiviteter, som vil skabe et levende byrum. Kulturhuset 

Kappelborg vil være et naturligt omdrejningspunkt for dette, men det vil også kunne 

ske andre steder i byen.” 

  

Foreningens medlemmer er foreninger og institutioner i Skagen og med mulighed 

for at udvide medlemskredsen. 

Foreningens vedtægter er udformet således, at foreningens midler, ved eventuelt 

ophør af foreningen, skal anvendes til almennyttige eller kulturelle formål i Skagen. 

Foreningens nyvalgte bestyrelse konstituerede sig i forlængelse af den stiftende 

generalforsamling. Allan Kastor Andersen, Skagens Erhvervsforening, blev valgt til 

formand og Flemming Stig, Skagen Handelsstandsforening, blev valgt til 

næstformand. 

Foreningens vedtægter samt referat fra den stiftende generalforsamling er 

vedhæftet som bilag. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orientering om etablering af ”Foreningen til udvikling af Skagens levende 

byrum” til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Taget til efterretning 

  

Fraværende: Peter Laigaard, Jens Porsborg 

 

Bilag 

Vedtægter Foreningen til udvikling af Skagens levende rum (dok.nr.13647/13) 

Referat fra Stiftende generalforsamling Foreningen for udvikling af Skagen levende 

byrum (dok.nr.5313/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 13/1985 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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3. Legeplads ved kulturhuset Kappelborg  

 

Sagsfremstilling 

Historisk rids:  

Ved etablering af kulturhuset Kappelborg 2007 – 2011 blev tilknyttet en række 

dialoggrupper på foreningsområdet, blandt husets kommende brugere – bibliotek, 

musikskole og biograf og en gruppe med repræsentanter fra Skagens handels- og 

erhvervsliv 

  

Grupperne med samlet over 35 medlemmer fra Skagenområdet indgik aktivt i 

ideudvikling og udformning af det samlede kompleks – kulturhus, biograf, bibliotek, 

musikskole, koncertsal, foreningsfaciliteter mv. 

  

Den sidste gruppe (erhvervsgruppen) skulle arbejde på at forankre huset som en 

del af Skagens aktiviter på oplevelsesområdet, samt arbejde med husets tilknytning 

til byrum og gågader. Det var et ønske fra gruppen, at der omkring huset skabtes 

gode aktivitetsmuligheder for byens borgere og de mange turister der besøger 

Skagen. 

  

I forlængelse af dette arbejde opstod ideen om at etablere en 

legeplads/aktivitetsplads for børn og familier. 

  

I løbet af sommeren 2011, hvor renoveringen af Kappelborg stod færdig, besluttede 

gruppen derfor efter orientering af styregruppen for Kappelborgprojektet, at arbejde 

videre med at realisere en legeplads omkring Kappelborg. 

  

Gruppens arbejde havde tre hovedretninger: 

 at legepladsen skulle understøtte de aktiviteter, der allerede var etableret 

på Kappelborg 

 at udformningen af legepladsen skulle afspejle elementer fra byens historie 

 at finansiering og drift af en kommende legeplads skulle ske for eksterne 

(ikke kommunale) støttemidler 

  

Gruppen hentede inspiration gennem besøg på andre lege- og aktivitetsplader, 

gennem dialog med udbydere på området og arbejdede ihærdigt med at skaffe 

midler til projektet.  

  

Der foreligger et konkret forslag til en legeplads/aktivitetsplads, der tager 

udgangspunkt i Skagens lokale historie. Se bilag. 

  

Realiseringen af pladsen ville – afhængig af størrelse og udformning – beløbe sig til 

1,5 – 2 mio. kr. 

  

Siden 2011 er der arbejdet på at rejse midler til legepladsprojektet. Det er lykkedes 

gruppen gennem primært lokale donationer, at samle ca. 2,084 mio. kr. til projektet. 

Se bilag.  

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/6398 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: jada 

 Besl. komp: KFU 
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Legepladsen er tænkt placeret mod øst, mod Skolevej og bindes sammen med den 

allerede etablerede skaterbane. 

Der laves enkelte tekniske ændringer af den eksisterende P-plads, så der skabes 

sammenhæng i området. P-pladsen bevares. 

Der etableres ikke P-plads mod Nørreled i forbindelse med dette projekt. 

  

Igangværende proces: 

For at realisere projektet er dannet en forening ”Foreningen til udvikling af Skagens 

levende byrum”, der skal eje og drive faciliteter på den kommende lege - og 

aktivitetsplads, og samtidig være igangsætter af andre projekter i byens offentlige 

rum. Se foregående sagsfremstilling. 

  

Forslag til etablering af projekt legeplads ligger inden for rammen af de indsamlede 

midler til ”Foreningen til udvikling af Skagens levende byrum”, og foreningen er i 

proces med henblik på registrering og momsfritagelse. 

  

Udkast til lejeaftale mellem kulturhuset Kappelborg og ”Foreningen til udvikling af 

Skagens levende byrum” er ligeledes under udarbejdelse.  

Af denne aftale kommer til at fremgå, at legepladsen drives af foreningen. Det 

påhviler ”Foreningen til udvikling af Skagens levende byrum” at stå for etableringen 

af pladsen og at sikre de fornødne myndighedsgodkendelser incl. byggetilladelse. 

Lejeaftalen regulerer også, at Kappelborg betaler for adgang til faciliteterne på 

legepladsen. Foreningen betaler til gengæld Kappelborg for arealleje, renhold og 

opsyn. 

  

Lejeaftalen forventes at medføre en årlig udgift for Kappelborg på ca. 20.000 kr.  

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler, at der arbejdes videre med projekt legeplads på Kappelborg, herunder, 

at 

1. etablering af legeplads respekterer Lokalplan og Plan- og Miljøudvalgets 

beslutning vedrørende arealet omkring kulturhuset Kappelborg 

2. ”Foreningen til udvikling af Skagens Byrum” forestår anlæg og drift af 

legeplads etableret jf. projekttilbud  

3. samarbejde omkring legepladsen reguleres i lejeaftale mellem kulturhuset 

Kappelborg og ”Foreningen til udvikling af Skagens Byrum”. 

4. forventede årlige driftsudgifter for kulturhuset Kappelborg, ca. 20.000 kr. 

afholdes inden for Kappelborgs budgetramme. 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 
1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

4.     Godkendt 

  

Pia Karlsen ønsker ikke parkeringspladser genplaceret ved siden af legeplads på 



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. februar 2013 Side 9 af 20 

 

Skolevej 

  

Fraværende: Peter Laigaard, Jens Porsborg 

 

Bilag 

Oversigt over ny placering legeplads ved Kappelborg (dok.nr.13650/13) 

kopi dok 124807-12 Etablering af legeplads og udskiftning af bevaringsværdige træer Kappelborg, 

Skolevej 5, Skagen (dok.nr.13649/13) 

Oversigt over indsamlede midler Legeplads Kappelborg  (dok.nr.14484/13) 

Projekttilbud fra Elverdal - Legeplads Kappelborg Skegen  (dok.nr.13652/13) 
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4. Samlet arrangement for uddeling af kommunale priser 

2014?  

 

Sagsfremstilling 

Gennem Frederikshavn Kommunes priser: Sundhedsprisen, Frivilligprisen, 

Kulturprisen og ”Godt-Gået” prisen, sættes der fokus på borgernes indsats i 

frivilliglivet og kulturlivet. 

  

Sundhedsprisen: 

Sundhedsudvalget uddeler en årlig sundhedspris på 10.000 kr. til en eller flere 

borgere, en forening, en organisation eller en institution, der har gjort en særlig 

indsats for at fremme sundheden i Frederikshavn Kommune. Prisen uddeles i 

november måned hvert år.  

  

Frivillighedsprisen: 

Frederikshavn Kommune belønner frivilligt arbejde, der gør en forskel. 

Formålet med Frivillighedsprisen er, at 

 fremme det frivillige sociale engagement 

 synliggøre og skabe opmærksomhed omkring de frivillige 

 markedsføre og anerkende det sociale engagement 

 fremme erfaringsdelingen blandt de frivillige 

 Frivillighedsprisen udeles af Sundhedsudvalget og er på 10.000 kr. 

  

Det Lokale Beskæftigelsesråd uddeler årligt en ”Virksomhedspris”  

Prisen er for private og offentlige virksomheder, store som små i Frederikshavn 

Kommune og Læsø Kommune, som markerer sig med initiativer, der fastholder 

eller integrerer personer på arbejdspladsen. 

Virksomhedsprisen er på kr. 25.000 og prisen gives til fælles aktiviteter for 

virksomhedens ansatte. Med prisen følger et kunstværk af en lokal kunstner. 

  

Kulturbolden: 

Stafetten ”Kulturbolden”, der tidligere lå i regi af Kulturelt Samråd med en takst på 

20.000 kr. er efter samrådets nedlæggelse besluttet videreført i Kultur- og 

Fritidsudvalgets regi i en form, som støtter op om kulturen. Der er ikke besluttet, 

hvilken takst Kultur- og Fritidsudvalgets ønsker fastsat. Kultur- og Fritidsudvalget 

besluttede i november 2012, at Kulturbolden uddeles sammen med ”Godt Gået 

prisen”  

  

Godt Gået prisen: 

Borgmesteren uddeler ”Godt Gået” prisen – en påskyndelse for en flot indsats. 

A. Prisen kan tildeles personer, der udtages til landshold eller tilsvarende 

repræsentative hold. Prisen kan i særlige tilfælde tildeles individuelle - eller hold 

præstationer, der repræsenterer og er indstillet af en af kommunens foreninger 

(godkendt under folkeoplysningsudvalget) 

  

B. Prisen kan tildeles individuelle eller hold, der repræsenterer og er indstillet af en 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 12/9156 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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af kommunens foreninger (godkendt under § 4 frederikshavner-ordningen), og som 

i det foregående år har vundet et officielt dansk eller jysk mesterskab eller et andet 

tilsvarende højt rangeret mesterskab.  

  

Under samme arrangement uddeles også 4 hædersbevisninger af 10.000 kr.: 

1. Årets individuelle præstation. Prisen er på 10.000 kr.  

2. Årets bedste hold. Prisen er på 10.000 kr.  

3. Årets bedste lederpræstation. Prisen er på 10.000 kr. 

4. Årets kulturtalent / årets oplevelse. Prisen er på 10.000 kr.  

  

  

Ved at samle ovennævnte priser til et årligt arrangement, kan Frederikshavn 

Kommune opnå: 

 endnu større publikum til prisuddelingerne, end priserne hver især vil 

kunne opnå  

 en større pressemæssig dækning gennem udarbejdelse af nyt 

prisuddelingskoncept og professionel afvikling 

 puljemidler, der i dag afsættes til hver af de fire priser for bedre udnyttelse 

af ressourcer 

 samarbejde på tværs af centre 

 
Indstilling 
Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

drøfter 

1. om Kultur- og Fritidsudvalget ser en mulighed for at samle priserne, og hvis 

denne mulighed foreligger 

2. oversender sagen til høring i Sundhedsudvalget og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

3. genoptager sagen efter høring i Sundhedsudvalg og Det Lokale 

Beskæftigelsesråd 

 
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 
1.     Godkendt 

2.     Godkendt 

3.     Godkendt 

  

Fraværende: Peter Laigaard, Jens Porsborg 
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5. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af 

Maskinhallen 

 

Sagsfremstilling 

Maskinhallen har undergået renovering fra 2010 til 2011. Renoveringen er sket i et 

samarbejde mellem Center for Kultur og Fritid og Ejendomscenteret, der har stået 

for selve projektgennemførelsen. 

  

Maskinhallen har i en årrække fungeret som forenings- og forsamlingshus, hvor der 

primært har været aktiviteter for foreninger, ungdomsskolen og UUV samt 

forskellige koncerter og ungdomsaktiviteter. 

  

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet 

Bevilget af Frederikshavn Byråd 1. marts 2010 6.000.000 kr. 

Overførsel fra drift til anlæg jf. byrådet 30. november 2011 200.000 kr. 

Samlet bevilling 6.200.000 kr. 

Forbrug 6.596.003 kr. 

Underskud 396.003 kr. 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede ved budgetrevisionen pr. 30. september 2011 

at tilføre 200.000 kr. til renoveringsprojektet. Den ekstra bevilling skyldes, at der på 

daværende tidspunkt forventedes et underskud.  

Den primære forklaring på renoveringsprojekts underskud er øgede udgifter til 

ekstern arkitekt (ArkiNord), rådgivning (Carl Bro), ekstra varmeudgifter, trådløst 

netværk, stikledningsafgift til forsyningen, samt udgifter til opfyldelse af nye krav fra 

Myndighed og Beredskab. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse 

  

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012 

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og 

byrådets godkendelse. 

Finansiering af underskud på 396.003 kr. afklares på næste møde. 

  

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen 

 

Beslutning Økonomiudvalget den 23. januar 2013 

Anbefales under forudsætning af, at finansieringen findes indenfor Kultur- og 

Fritidsudvalgets budgetramme. 

Fraværende: Peter E. Nielsen, Erik Sørensen 

 

Beslutning Frederikshavn Byråd den 30. januar 2013 

Godkendt. 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 10/12815 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Fraværende: Erik Sørensen, Erik Kyed Trolle og Christina Lykke Eriksen, i stedet 

mødte Brian Kjær og Steen Jensen. 

 

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 6. februar 2013 

Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på drøftelse af 

finansiering af anlæggets merudgift. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

beslutter finansiering af anlægsunderskud på 396.003 kr. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Finansiering af underskuddet indarbejdes i budget 2014. 

  

Fraværende: Peter Laigaard, Jens Porsborg 
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6. Høring - Sundhedspolitik 

 

Sagsfremstilling 

Sundhedsudvalget besluttede den 15. januar 2013, at udkast til en ny 

Sundhedspolitik for Frederikshavn Kommune skal i høring i de politiske 

udvalg, Ældrerådet, Handicapråd og Sundhedsråd og at sagen herefter 

genoptages i Sundhedsudvalget. 

Udarbejdelse af politikken har været en proces, der blev indledt primo 

2012 og som undervejs har betydet inddragelse af de stående fagudvalg 

og Den Kommunale Chefgruppe med henblik på, at disse skulle oplyses 

om tankerne bag den nye Sundhedspolitik; drøfte, hvorledes udvalgenes 

og fagcentrenes ressorter ses at kunne indgå i det overordnede 

sundhedsarbejde i kommunen. På baggrund af denne proces 

fremsendes nu første udkast til Sundhedspolitikken. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Center for Sundhed og Ældre indstiller, at 

første udkast drøftes, og på baggrund heraf udarbejdes et høringssvar. 

 

Beslutning Handicaprådet den 24. januar 2013 

Bibi og Haukur redegjorde for baggrunden for, hvorfor sundhedspolitikken 

ser ud som den gør nu. 

5 rammesætninger er styrende for både sundhedspolitikken og de 

sundhedsplaner, der efterfølgende skal udarbejdes i hver af kommunens 

fagcentre. 

Der har hidtil ingen ejerskab været på tværs i organisationen. 

  

Sundhedspolitikken er selve overliggeren (rammen) – hvert enkelt center 

laver delplan. 

  

Den er tænkt som et dynamisk dokument, der løbende rettes til – og ikke 

en politik, som revideres hver 4. år. 

  

Handicaprådets høringssvar:  

At 1. udkast tages til efterretning, under forudsætning af at også 

handicapområdet er fuldt indtænkt, 

og Handicaprådet ser frem til at følge tilblivelsen af sundhedspolitikken.  

  

  

 

Beslutning Ældrerådet den 29. januar 2013 

  

Ældrerådet har følgende bemærkninger til ”Udkast til ny Sundhedspolitik”: 

  

Ældrerådet finder at politikken er for ukonkret – Politikken bør, efter 

Ældrerådets opfattelse, indeholde nogle overordnede konkrete 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/5179 

 Forvaltning: CSÆ 

 Sbh: hato 

 Besl. 

komp: HR/ÆR/FOU/PMU/KFU/SOU/BUU/AMU/TU  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. februar 2013 Side 15 af 20 

 

målsætninger og fokuspunkter. 

I forhold til” Implementering og forankring” efterlyser Ældrerådet 

oplysning om tidsperspektiv.  

Under afsnittet om ”Eksterne samarbejdspartnere”, foreslår Ældrerådet, 

at man også får inddraget erhvervslivet som samarbejdspartner. 

 

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Afbud: Erik Sørensen. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Kultur- og Fritidsudvalget finder, at politikken burde have nogle mere 

konkrete fokuspunkter og målsætning. 

Herudover ser udvalget gerne, at erhvervslivet bliver inddraget som 

samarbejdspartner. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

1. Udkast Sundhedspolitik - tilrettet efter SUU 15.1.2013 (dok.nr.8774/13) 
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7. Henvendelse og invitationer 

 

Sagsfremstilling 

Center for Kultur og Fritid har modtaget forhåndsinvitation til Statens Kunstråds 

Kommunekonference 13. marts 2013. Konferencen henvender sig primært til 

politikere og embedsmænd fra kommuner og kulturregioner. Arrangementet foregår 

på Torvehallerne i Vejle. Læs mere i vedhæftede præinvitation. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

Bilag 

Præinvitation, Statens Kunstråds Kommunekonference 13.3.2013 (dok.nr.18007/13) 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 11/12432 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 

 
  



 
 

 

Kultur- og Fritidsudvalget - Referat - 06. februar 2013 Side 17 af 20 

 

8. Justering af Kultur- og Fritidsudvalgets mødekalender for 

2013 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fastlæggelse af Økonomiudvalgets tidsplan for budgetlægning 

2014 – 2017 har der været fremsat ønske om, at udvalgenes budgetbehandling 

kan foregå udenfor skolernes sommerferie. 

  

Byrådets møde fastlagt til onsdag den 28. august 2013 er flyttet til mandag den 2. 

september 2013.  

  

Tilsvarende ønskes, at de fastsatte datoer for møder i Økonomiudvalget og de 

stående udvalg i august 2013 rykkes en uge frem i forhold til de først besluttede 

datoer. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets møde foreslåes flyttet fra onsdag den 14. august til 

onsdag den 21. august. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tiltræder, at udvalgets ordinære møde den 14. august 2013 flyttes til den 21. august 

2013. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Tiltrædes 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/20556 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: injn 

 Besl. komp: KFU 
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9. Orientering fra Center for Kultur og Fritid  

 

Sagsfremstilling 

Diverse informationer/orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets regi. 

 

Indstilling 

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 

tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2013 

Intet 

  

Fraværende: Peter Laigaard 

 

 
 Åben sag 
 Sagsnr: 09/14940 

 Forvaltning: CKF 

 Sbh: evao 

 Besl. komp: KFU 
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10. Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver 

i Frederikshavn Svømmehal 

 

 
 Lukket sag 
 Sagsnr: 12/6250 

 Forvaltning: ØKC 

 Sbh: sskr 

 Besl. komp: KFU/ØU/BR 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Mogens Brag 
   

      

Hanne Bøgsted 
   

      

Pia Karlsen 
   

 

      

Jens Porsborg 
   

      

Ole Rørbæk Jensen 
   

 

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Peter Laigaard 
   

 

 
 


