
 

Ordinær generalforsamling. 

Lørdag d. 29/5 2021 kl. 10.00 

Afholdes i Tofthøjskolens festsal, Tofthøjvej 32, 9280 Storvorde. 

Indgang B imellem hallen og skolen 

Endelig dagsorden/ 2. indkaldelse: 

Formanden byder velkommen. 

1. Valg af dirigent  

1.a. Præsentation af referent og 2 stemmetæller 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til 

godkendelse(decharge) 

-> se venligst vedhæftet årsrapport 1/10 2019- 30/9 2020. 

 

4. Forelæggelse af budget for det kommende år. 

-> se venligst vedhæftet budget for 1/10-20 -> 30/9-21 

 

5. Fastsættelse af kontingent, leje og afgifter m.m.  

A: Valg af nyt Revisionsfirma for Egense Sejlklub. 

Bestyrelsen har indhentet tilbud der forlægges Generalforsamlingen. 

B: Ændring af regnskabsårs perioden fra: perioden 1/10-> 30/9 

ændres til perioden 1/1 -> 31/12 

C: Bestyrelsen har igen tilrettet takstbladet efter vedtagelse på 

tidligere OGF om at følge pristals index stigningerne.  

Skal dette være samme procedure til takstblad 2022?  

D: Forslag til prisforhøjelser pga. mistet tilskud Aalborg kommune: 

Aktivt kontingent: + 200 kr. 

Passiv/partner Kontingent: + 100 kr. 

Båd/jollepladslejer: + 150 kr. pr. fartøj 

Fiskehusleje: + 100 kr. 



 

 

6. Behandling af indkomne forslag.  

 

6A:Bestyrelsen forslår oprettelse af en FACEBOOK gruppe - kun til orientering 

og aktivitetstilbud. 

 

6B: Vedtægtsændring til §13: At der vælges til de udvalg, der er fungerende i 

Egense Sejlklub 

 

6C:Indsendte medlemsforslag - medsendt  

 

7. Valg af formand, i de år, hvor et sådant skal finde sted 

Formanden vælges for 2 år.  

 Jan (Sylle) Larsen - ønsker at opstille  

 Karsten Bruun Jensen - ønsker at opstille  

 Peter Møller Jensen - ønsker at opstille  

8. Valg til bestyrelsen (to medlemmer afgår skiftevis hvert år efter tur), samt 

valg af suppleanter. 

* På valg er bestyrelsesmedlemmer: 2 for 2 år og 1 for 1 år 

Lone Schmidt – ønsker opstille  

Hans Leth - ønsker opstille  

Eskild Ebdrup – ønsker opstille 

Andreas Hömlich Eckell – ønsker opstille 

Mette Christensen - ønsker opstille 

Peter Møller Jensen - ønsker at opstille (om ikke valgt under pkt. 7) 

* På valg er Suppleanter:  

Ivan Nielsen - ønsker opstille 

Jytte Jensen - ønsker opstille 

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant. 

* Revisorer: Erling Kristensen– Ønsker at udtræde 

Morten Svoger – Modtager genvalg 

Hans Jørgen Thrysøe – ønsker opstille 

Poul Erik Fogh Larsen - ønsker opstille 

*Revisorsuppleant: Hans Jørgen Olsen - Modtager genvalg 

 

10. Valg af udvalg (jvf. § 13). 



 

Havneudvalg: Tovholder Hans Jørgen Thrysøe – ønsker fortsætte 

Jan Sylle Larsen opstiller som tovholder 

Knud Erik Sørensen, Kaj K. Nielsen, Morten Svoger, fortsætter  

Flere der ønsker opstille? 

 

Fest/Aktivitets/ Vild med Vand udvalg: Tovholder Bettina Jane Nielsen – 

fortsætter 

Birthe Jørgensen, Britta Larsen, Ilona Sørensen,  

Jytte Jensen, Mette Christensen – Alle ønsker fortsætte 

Flere der ønsker opstille? 

 

Nyhedsbrev/informations/Web master udvalg:  

Tovholder Bettina Jane Nielsen - ønsker fortsætte 

Flere der ønsker opstille? 

 

IT/Hjemmeside webmaster: Lars Kristensen - ønsker fortsætte 

 

Pladsanviser/bådopmåler/indmeldelse: Hans Jørgen Thrysøe – udtræder 

Bettina Jane Nielsen -opstiller 

 

Søsætning/optagnings ansvarlige: Hans Jørgen Thrysøe, Kaj K. Nielsen – 

fortsætter 

 

11. Eventuelt.  

 

OBS. Forplejning under OGF står hvert enkelt medlem for selv at medbringe 

 

Gyldig Corona pas test/vaccination/immunitet, samt mundbind medbringes. 

 

 

Egense Sejlklubs Bestyrelsen 22/5 2021 

Konstitueret Formanden Hans Jørgen Thrysøe 

Konstitueret Næstformand Jan L. Larsen 

Konstitueret Kasserer Jan Brix 

Sekretær Bettina Jane Nielsen 

 



Kopi mail fra medlem Karsten Bruun Jensen opstilling til Formand 

 
 
Formandskandidat 
 
Karsten Bruun Jensen  
Fre 19-02-2021 23:00 
Til: es.formanden@outlook.com   

Jeg Karsten jensen, medlem af egense sejlklub ønsker at stille op som formand for foreningen. Besvar 
venligst min henvendelse, som accept for modtagelsen. 
 

mailto:es.formanden@outlook.com


Forslag til OGF 2021 fra medlem Per Fuglsang Nielsen 

tilmelding til ordinærgeneralforsamling og forslag 

 
Per Fuglsang Nielsen 
Tor 18-02-2021 20:36 
Til: egense-sejlklub@live.dk 
 

Da der åbenbart er såkaldte ekskluderede medlemmer, der skal have 
deres sager behandlet, foreslår jeg at behandlingen rykkes frem som 
punkt 2 på dagsordenen .således at resten af generalforsamlingen kan 
foregå i ro og orden.. 
 
 Følgende bør også behandles under punkt 2 
. 
 Betina Jane Nielsen bør bortvises, da hun på sidste ordinære 
generalforsamling stod og fortalte, at der var indhentet tilladelse 
til montage af overvågningsudstyr. Det har vist  sig, at det var 
usandt . 
Vi kan ikke have en sekretær der lyver i en offentlig forsamling. 
 
Under vedtægtsændringer genfremsætter jeg igen at der i  §18 at der 
referater tilføjes månedlige kontopgørelser. 
Mvh Per Fuglsang Nielsen 

 



Forslag til behandling på Ordinær 

Generalforsamling 6/3 2021  

Egense Sejlklub 

Indsendt af Medlem 1033 Britta Larsen 
 

1. FORSLAG TIL BESLUTNING: Sidste år til Generalforsamling blev 

der valgt to nye medlemmer ind i Bestyrelsen, de trak sig efter et 

halvt år. Efterfølgende har de bare generet Bestyrelsen. Jeg syntes 

ikke de skal have lov til at kunne blive meldt ind i en ny Bestyrelse 

før om 5 år, hvis de viser at de kan samarbejde med kommende 

Bestyrelser. 

2. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Sidste år i juni 

måned meldt der et medlem ud af klubben og for herefter begyndte 

at svine medlemmer og Bestyrelsen til på nettet. Nu har 

vedkommende fortrudt og vil gerne være medlem igen, det syntes 

jeg ikke klubben kan være tjent med! 

3. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Bestyrelsen 

besluttede at ekskludere 7 medlemmer, hvorefter de har skadet 

klubben både hos Kommunen og det de har fået skrevet i aviserne. 

De har også genereret medlemmer både på havnen og på 

medlemmernes private grund. Så lad os få dem ud af Egense havn.  

4. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Er der voksne 

mennesker der vil stå frem om hvem der har stjålet klubbens 

regnskab fra klubhuset og fortælle hvorfor de ikke blot ud bad sig 

en gennemgang af regnskabet? Aldrig har jeg kendt magen til 

galskab og under gravende virksomhed af foreningen. Jeg kan ikke 

forstå at nogen føler sig hævet over de andre medlemmer og stjæle 

regnskaberne. Anmelde og aflevere det godkendte på ordinær 

generalforsamling 2020 regnskab! Flovt. 

 

Mange årigt medlem og frivillig hjælper med glæde 

 

 

Britta Larsen 

 



Kopi af mail fra medlem 367 Andreas Hölmich Eckell opstilling og forslag 

 

 
Forslag til OGF. 
Andreas Hölmich Eckell  
Fre 19-02-2021 23:15 
Til: es.formanden@outlook.com  

Forslag jeg ønsker afstemning om på kommende OGF. 

  

Punkt 1. Forslag om lavere havnefoged udgift .   

For at hjælpe Egense Sejlklub økonomisk ( nuværende ordning  koster ca. 90.000kr. pr. år.  ) 

tilbyder jeg at stille op som havnefoged, på de samme vilkår, som vores tidligere havnefoged 

Kurt havde, som var 20kr. pr. opkrævning. 

  

Punkt 1b. Jesper Christensen ( såfremt hans eksklusion bliver ophævet ) stiller også op som 

Havnefoged på samme vilkår som da Kurt var havnefoged. 

  

Punkt 2. Forslag om afskaffelse af fundraiser stillingen. 

På baggrund af, at der på de sidste 4 års regnskaber, har været en udgift på ca. 100.000kr. til 

en fundraiser stilling, (ca. kr. 25.000 årligt) og den fremtidige udgift bliver på over kr.  60.000 

pr. år. Og at der i den nævnte periode, kun er skaffet 25.000kr. fra en fond, så ønsker jeg en 

afstemning imellem klubbens medlemmer, om Egense Sejlklub fortsat skal have denne stilling. 

  

Punkt 3. Redegørelse for mistet tilskud fra Aalborg kommune. 

Jeg ønsker en forklaring fra bestyrelsen, hvorfor Egense Sejlklub er blevet frataget muligheden 

for fremtidige tilskud fra Aalborg kommune ? 

  

Punkt 4. Jeg ønsker at opstille, som bestyrelses medlem. 

  

Mvh. Andreas Eckell 

Medlem nr. 367 
 

mailto:es.formanden@outlook.com


Kopi af mail vedr. forslag til OGF 2021 fra medlem 483 Karsten Bruun Jensen  

Karsten Bruun Jensen  
Fre 19-02-2021 22:08 
Til: es.formanden@outlook.com  

Jeg medlem af ES Karsten Jensen vil gerne have følgende forslag på næstkommende GF. 

 
Forslag 1: 
Til næste GF, skal vi behandle sagen om de 7 ekskluderede som det første punkt, efter valg af 
dirigent. 
 
Forslag 2: 
Egense Sejlklub, skal igen være medlem af Dansk Sejlunion. 
 
Forslag 3: 
Nedlæggelse af fundraiser stilling i Egense Sejlklub. 
 
Forslag 4: 
Ved indmeldelse i Egense Sejlklub, giver medlemmet samtykke til at dele kontakt information (tlf, 
email, etc). I et lukket forum eller medlemsmail.. 
 
Jeg imødeser jeres svar på at i har modtaget denne mail.. 
 
God dag 
 
Karsten Jensen 
medlems nr: 483 
 

mailto:es.formanden@outlook.com


Forslag til OGF 2021 fra Medlem 337 Gry Høst 

1 – Der foreslås at børne/unge medlemmer kan få 

Generalforsamlingens tilladelse til at benytte 

klubhusets og andre faciliteterne, til at afholde 

fødselsdags arrangementer. 

Begrundelse: Egense Sejlklub er et fantastisk 

tilbud til at være aktiv på og ved havnen, på en 

god og sikker måde. Det er en god måde at 

”sælge” havnen på. En god måde og tiltrække 

flere børn og unge. 

Med det in mente, at det er den næste generation 

der skal overtage aktiviteterne på ”den blå hylde” 

Dette er selvfølgelig med hensyntagende til øvrige 

medlemmer. Ligeledes med et behørigt voksent 

tilsyn. 

 

2 - Forslag til budget 2020/2021 eller 2021/2022: 

tilføje renovering og ombygning af S.E.S. 

bygningen på ”Nokken” på budgettet. Tilbud 

hjemtaget tidligere forlyder på ca. 50.000 kr. 



Kopi mail fra Medlem Mette Christensen vedr. opstilling til Bestyrelsen på OGF 2021 

OGF 
 
Mette Christensen 
Lør 20-02-2021 21:40 
Til: es.formanden@outlook.com  
 

Til konstitueret formand 
Jeg stiller op til bestyrelsen på OGF den 6/3-21. 
Mette Christensen 
 

mailto:es.formanden@outlook.com


Forslag til OGF 2021 – Rejses som/af forældre til 2 

B&U medlemmer 

 

1: At værger/myndighedspersoner til medlemmer 

under 18 år, må deltage på EOGF & OGF 

1A: At værger/myndighedspersoner til medlemmer 

under 18 år deltager med tale & stemmeret. En 

værge/myndighedsperson til medlemmer under 18 

år pr. barn har ret til at deltage. 

1B: Hvis 1A ikke vedtages har 

værger/myndighedspersoner til medlemmer under 

18 år fremmøde/taleret på EOGF og OGF 

1C: Hvis værge/myndighedsperson selv er 

medlem, tillægges ”B&U stemmerne” medlemmets 

stemmeret. 

 

Med venlig hilsen Christina & Kim Kronborg 

NB: Betyder vores fremlagte forslag til 

vedtægtsændring at vi skal motionere vores forslag 

på OGF 2021.  

På forhånd tak for svar.   



Kopi mail fra Peter Møller Jensen 

 

From: Peter Møller Jensen  
Sent: Tuesday, February 23, 2021 2:33:24 PM 
To: Formanden Egense Sejlklub <es.formanden@outlook.com> 
Subject: Opstilling til bestyrelsen i egense Sejlklub samt et enkelt foreslag 

  

Følgende indslag bedes medtaget i den endelige Dagsorden i forbindelse med 
ordinær generalforsamling i egense Sejlklub 

 
 

Som det fremgår af §8 i vedtægterne er der valg til Formandsposten og til 
bestyrelsen.  

Jeg ønsker  i den forbindelse , at stille op til følgende poster i forbindelse med den 
kommende generalsamling i Egense Sejlklub 

 
Punkt 7: Jeg ønsker at stille mit mandat til rådighed, som formand for ES! 

alternativt 
 
Punkt 8: Jeg stiller samtidig op til en post i bestyrelsen! 

 
Punkt 6: Forslag til dagsordenen: 

Ligeledes ønsker jeg at introducere mig selv på godt og ondt til disse 2 poster 
under punkt 6 -  

 
 

Venlig hilsen 

 

Peter Møller Jensen 
 



Forslag til behandling på Ordinær 

Generalforsamling 6/3 2021  

Egense Sejlklub 

Indsendt af Medlem 1033 Britta Larsen 
 

1. FORSLAG TIL BESLUTNING: Sidste år til Generalforsamling blev 

der valgt to nye medlemmer ind i Bestyrelsen, de trak sig efter et 

halvt år. Efterfølgende har de bare generet Bestyrelsen. Jeg syntes 

ikke de skal have lov til at kunne blive meldt ind i en ny Bestyrelse 

før om 5 år, hvis de viser at de kan samarbejde med kommende 

Bestyrelser. 

2. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Sidste år i juni 

måned meldt der et medlem ud af klubben og for herefter begyndte 

at svine medlemmer og Bestyrelsen til på nettet. Nu har 

vedkommende fortrudt og vil gerne være medlem igen, det syntes 

jeg ikke klubben kan være tjent med! 

3. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Bestyrelsen 

besluttede at ekskludere 7 medlemmer, hvorefter de har skadet 

klubben både hos Kommunen og det de har fået skrevet i aviserne. 

De har også genereret medlemmer både på havnen og på 

medlemmernes private grund. Så lad os få dem ud af Egense havn.  

4. OPRÅB TIL MEDLEMMER I EGENSE SEJLKLUB: Er der voksne 

mennesker der vil stå frem om hvem der har stjålet klubbens 

regnskab fra klubhuset og fortælle hvorfor de ikke blot ud bad sig 

en gennemgang af regnskabet? Aldrig har jeg kendt magen til 

galskab og under gravende virksomhed af foreningen. Jeg kan ikke 

forstå at nogen føler sig hævet over de andre medlemmer og stjæle 

regnskaberne. Anmelde og aflevere det godkendte på ordinær 

generalforsamling 2020 regnskab! Flovt. 

 

Mange årigt medlem og frivillig hjælper med glæde 

 

 

Britta Larsen 

 



Forslag til OGF 2021 fra medlem Per Fuglsang Nielsen 

tilmelding til ordinærgeneralforsamling og forslag 

 
Per Fuglsang Nielsen 
Tor 18-02-2021 20:36 
Til: egense-sejlklub@live.dk 
 

Da der åbenbart er såkaldte ekskluderede medlemmer, der skal have 
deres sager behandlet, foreslår jeg at behandlingen rykkes frem som 
punkt 2 på dagsordenen .således at resten af generalforsamlingen kan 
foregå i ro og orden.. 
 
 Følgende bør også behandles under punkt 2 
. 
 Betina Jane Nielsen bør bortvises, da hun på sidste ordinære 
generalforsamling stod og fortalte, at der var indhentet tilladelse 
til montage af overvågningsudstyr. Det har vist  sig, at det var 
usandt . 
Vi kan ikke have en sekretær der lyver i en offentlig forsamling. 
 
Under vedtægtsændringer genfremsætter jeg igen at der i  §18 at der 
referater tilføjes månedlige kontopgørelser. 
Mvh Per Fuglsang Nielsen 

 



Kopi af mail vedr. forslag til OGF 2021 fra medlem 483 Karsten Bruun Jensen  

Karsten Bruun Jensen  
Fre 19-02-2021 22:08 
Til: es.formanden@outlook.com  

Jeg medlem af ES Karsten Jensen vil gerne have følgende forslag på næstkommende GF. 

 
Forslag 1: 
Til næste GF, skal vi behandle sagen om de 7 ekskluderede som det første punkt, efter valg af 
dirigent. 
 
Forslag 2: 
Egense Sejlklub, skal igen være medlem af Dansk Sejlunion. 
 
Forslag 3: 
Nedlæggelse af fundraiser stilling i Egense Sejlklub. 
 
Forslag 4: 
Ved indmeldelse i Egense Sejlklub, giver medlemmet samtykke til at dele kontakt information (tlf, 
email, etc). I et lukket forum eller medlemsmail.. 
 
Jeg imødeser jeres svar på at i har modtaget denne mail.. 
 
God dag 
 
Karsten Jensen 
medlems nr: 483 
 



Kopi af mail fra medlem 367 Andreas Hölmich Eckell opstilling og forslag 

 

 
Forslag til OGF. 
Andreas Hölmich Eckell  
Fre 19-02-2021 23:15 
Til: es.formanden@outlook.com  

Forslag jeg ønsker afstemning om på kommende OGF. 

  

Punkt 1. Forslag om lavere havnefoged udgift .   

For at hjælpe Egense Sejlklub økonomisk ( nuværende ordning  koster ca. 90.000kr. pr. år.  ) 

tilbyder jeg at stille op som havnefoged, på de samme vilkår, som vores tidligere havnefoged 

Kurt havde, som var 20kr. pr. opkrævning. 

  

Punkt 1b. Jesper Christensen ( såfremt hans eksklusion bliver ophævet ) stiller også op som 

Havnefoged på samme vilkår som da Kurt var havnefoged. 

  

Punkt 2. Forslag om afskaffelse af fundraiser stillingen. 

På baggrund af, at der på de sidste 4 års regnskaber, har været en udgift på ca. 100.000kr. til 

en fundraiser stilling, (ca. kr. 25.000 årligt) og den fremtidige udgift bliver på over kr.  60.000 

pr. år. Og at der i den nævnte periode, kun er skaffet 25.000kr. fra en fond, så ønsker jeg en 

afstemning imellem klubbens medlemmer, om Egense Sejlklub fortsat skal have denne stilling. 

  

Punkt 3. Redegørelse for mistet tilskud fra Aalborg kommune. 

Jeg ønsker en forklaring fra bestyrelsen, hvorfor Egense Sejlklub er blevet frataget muligheden 

for fremtidige tilskud fra Aalborg kommune ? 

  

Punkt 4. Jeg ønsker at opstille, som bestyrelses medlem. 

  

Mvh. Andreas Eckell 

Medlem nr. 367 
 



Kopi mail fra medlem Karsten Bruun Jensen opstilling til Formand 

 
 
Formandskandidat 
 
Karsten Bruun Jensen  
Fre 19-02-2021 23:00 
Til: es.formanden@outlook.com   

Jeg Karsten jensen, medlem af egense sejlklub ønsker at stille op som formand for foreningen. Besvar 
venligst min henvendelse, som accept for modtagelsen. 
 



Kopi mail fra Medlem Mette Christensen vedr. opstilling til Bestyrelsen på OGF 2021 

OGF 
 
Mette Christensen 
Lør 20-02-2021 21:40 
Til: es.formanden@outlook.com  
 

Til konstitueret formand 
Jeg stiller op til bestyrelsen på OGF den 6/3-21. 
Mette Christensen 
 



Kopi mail fra Peter Møller Jensen 

 

From: Peter Møller Jensen  
Sent: Tuesday, February 23, 2021 2:33:24 PM 
To: Formanden Egense Sejlklub <es.formanden@outlook.com> 
Subject: Opstilling til bestyrelsen i egense Sejlklub samt et enkelt foreslag 

  

Følgende indslag bedes medtaget i den endelige Dagsorden i forbindelse med 
ordinær generalforsamling i egense Sejlklub 

 
 

Som det fremgår af §8 i vedtægterne er der valg til Formandsposten og til 
bestyrelsen.  

Jeg ønsker  i den forbindelse , at stille op til følgende poster i forbindelse med den 
kommende generalsamling i Egense Sejlklub 

 
Punkt 7: Jeg ønsker at stille mit mandat til rådighed, som formand for ES! 

alternativt 
 
Punkt 8: Jeg stiller samtidig op til en post i bestyrelsen! 

 
Punkt 6: Forslag til dagsordenen: 

Ligeledes ønsker jeg at introducere mig selv på godt og ondt til disse 2 poster 
under punkt 6 -  

 
 

Venlig hilsen 

 

Peter Møller Jensen 
 



Forslag til OGF 2021 fra Medlem 337 Gry Høst 

1 – Der foreslås at børne/unge medlemmer kan få 

Generalforsamlingens tilladelse til at benytte 

klubhusets og andre faciliteterne, til at afholde 

fødselsdags arrangementer. 

Begrundelse: Egense Sejlklub er et fantastisk 

tilbud til at være aktiv på og ved havnen, på en 

god og sikker måde. Det er en god måde at 

”sælge” havnen på. En god måde og tiltrække 

flere børn og unge. 

Med det in mente, at det er den næste generation 

der skal overtage aktiviteterne på ”den blå hylde” 

Dette er selvfølgelig med hensyntagende til øvrige 

medlemmer. Ligeledes med et behørigt voksent 

tilsyn. 

 

2 - Forslag til budget 2020/2021 eller 2021/2022: 

tilføje renovering og ombygning af S.E.S. 

bygningen på ”Nokken” på budgettet. Tilbud 

hjemtaget tidligere forlyder på ca. 50.000 kr. 



Forslag til OGF 2021 – Rejses som/af forældre til 2 

B&U medlemmer 

 

1: At værger/myndighedspersoner til medlemmer 

under 18 år, må deltage på EOGF & OGF 

1A: At værger/myndighedspersoner til medlemmer 

under 18 år deltager med tale & stemmeret. En 

værge/myndighedsperson til medlemmer under 18 

år pr. barn har ret til at deltage. 

1B: Hvis 1A ikke vedtages har 

værger/myndighedspersoner til medlemmer under 

18 år fremmøde/taleret på EOGF og OGF 

1C: Hvis værge/myndighedsperson selv er 

medlem, tillægges ”B&U stemmerne” medlemmets 

stemmeret. 

 

Med venlig hilsen Christina & Kim Kronborg 

NB: Betyder vores fremlagte forslag til 

vedtægtsændring at vi skal motionere vores forslag 

på OGF 2021.  

På forhånd tak for svar.   



Jesper Bo Winther <jesperbowinther@yahoo.dk> 
Søn 09-05-2021 15:34 

Jeg foreslår, at eksklusionen af medlemmer, bliver taget op som første punkt på dagsordenen til 
generalforsamlingen. 
Medlem 
Jesper Bo Winther 

 


