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Der	  er	  i	  alt	  mødt	  81	  stemmeberettigede.	  
	  
Poul	  Pedersen	  (PP)	  byder	  velkommen.	  
	  
Valg	  af	  dirigent	  –	  Peter	  Lund	  (PL)	  blev	  valgt	  enstemmigt.	  
	  
PL	  takker	  for	  valget	  og	  konstaterer	  at	  generalforsamlingen	  er	  lovligt	  indkaldt,	  
generalforsamlingen	  er	  beslutningsdygtig.	  
	  
Valg	  af	  referent:	  Karina	  Kirkeby	  blev	  valgt,	  enstemmigt.	  
	  
Valg	  af	  stemmetællere:	  Annette	  Munk,	  Camilla	  Eriksen	  og	  Lene	  Grimbuhler	  blev	  valgt.	  
	  
Beretning	  fra	  Formanden:	  
	  
PP	  fremlagde	  formandsberetning.	  Beretningen	  vedhæftes	  dette	  referat.	  
PP	  afslutter	  beretningen	  med	  at	  takke	  alle	  for	  det	  gode	  samarbejde.	  
	  
PL	  takker	  formanden	  for	  beretningen.	  
	  
Holger	  Jessen:	  Spørger	  til	  kørebrugsprøven.	  Hvordan	  skal	  den	  være	  fremadrettet?	  Der	  blev	  
efter	  2012	  konstateret	  at	  4	  uger	  var	  for	  lidt,	  at	  man	  i	  stedet	  skulle	  have	  den	  i	  5	  uger.	  
Derudover	  blev	  der	  aflagt	  prøve	  i	  galop,	  hvilket	  deltagerne	  ikke	  var	  informeret	  om.	  
	  
Hvorfor	  er	  køre	  og	  rideprøver	  ikke	  indberettet	  til	  Hestedata.	  
	  
Søren	  Solgård:	  Man	  har	  snakket	  med	  træningslederen	  omkring	  galoppen	  til	  køreprøven.	  
Træningslederen	  siger,	  at	  det	  kan	  hesten	  sagens.	  Der	  er	  tillid	  til	  at	  Henrik	  Høper	  
(træningsleder)	  har	  styr	  på	  hvad	  han	  laver.	  Der	  var	  nogen	  der	  fik	  at	  vide,	  da	  de	  indsynede	  
hestene,	  at	  de	  skulle	  galoppere.	  
	  
Ang	  prøverne,	  så	  er	  de	  indberettet.	  
	  
Cheanne	  Eriksen:	  Hendes	  hest	  var	  dumpet.	  Hun	  fik	  at	  vide	  til	  indsyningen	  at	  de	  skulle	  
galoppere.	  Mener	  ikke	  at	  det	  er	  fair,	  at	  en	  3	  års	  eller	  4	  års	  skal	  galoppere.	  Man	  skal	  tænke	  i	  
fremtiden	  på,	  om	  det	  er	  brugsheste	  eller	  konkurrence	  heste	  vi	  skal	  bruge.	  
	  
Søren	  Solgård:	  Rigtigt,	  at	  vi	  skal	  avle	  efter	  bredden.	  Der	  var	  i	  alt	  8	  heste,	  7	  renavlede	  og	  en	  
forædlet.	  Til	  brugsprøverne	  for	  dressurhesten	  skal	  der	  galopperes,	  så	  hvorfor	  ikke	  ved	  
køreprøven.	  
	  



Holger	  Jessen:	  Har	  ikke	  fået	  noget	  at	  vide	  til	  indsyningen.	  Derudover	  har	  han	  til	  prøven	  hørt,	  
at	  man	  skulle	  gå	  væk	  fra	  barrieren	  fordi	  hesten	  ikke	  kunne	  klare,	  at	  der	  stod	  så	  mange.	  Er	  
uforstående	  overfor	  dette,	  da	  det	  kun	  var	  nogle	  af	  hestene,	  man	  fik	  det	  at	  vide	  ved,	  ikke	  alle.	  
	  
PP:	  Enig	  med	  at	  de	  unge	  heste	  ikke	  skal	  galoppere.	  Han	  ringede	  til	  træningslederen	  og	  sagde,	  
at	  de	  skulle	  ikke	  galoppere.	  	  
	  
Anni:	  Mener	  man	  fik	  mere	  for	  pengene.	  Dressurhestene	  skal	  også	  galoppere	  til	  deres	  prøve.	  
	  
Holger	  Jessen:	  Nogen	  opfatter	  det,	  som	  et	  surt	  opstød,	  når	  man	  kommer	  med	  kritik.	  Det	  er	  jo	  
en	  brugsprøve,	  ikke	  en	  konkurrenceprøve.	  
	  
Anni:	  Hesten	  bliver	  målt	  på	  kapaciteten	  til	  prøven.	  
	  
Holger	  Jessen:	  Vil	  ikke	  kommentere	  på	  formandsberetningen,	  men	  vil	  læse	  et	  brev	  op	  fra	  
Lena,	  som	  er	  sendt	  til	  alle	  bestyrelsesmedlemmer.	  Lena	  er	  i	  stor	  sorg	  efter	  hendes	  tab	  og	  der	  
har	  været	  rigtig	  meget,	  at	  se	  til	  med	  papirarbejde	  og	  meget	  mere.	  Hun	  føler	  at	  kræfterne	  
slipper	  op.	  Har	  været	  væk	  fra	  DK	  i	  en	  periode,	  hvor	  der	  er	  taget	  nogle	  beslutninger	  omkring	  
køreprøven,	  dommere	  til	  kåring	  samt	  en	  deltager	  til	  medlemsmødet.	  Hun	  føler	  at	  der	  er	  taget	  
beslutninger	  hen	  over	  hendes	  hoved.	  Hun	  håber,	  at	  man	  vil	  fortsætte	  avls	  arbejdet	  og	  huske,	  
at	  det	  er	  et	  avlsforbund,	  og	  ikke	  et	  rideforbund.	  Vi	  skal	  ikke	  ligne	  de	  andre.	  
	  
Pernille	  Mortensen:	  Giver	  ret	  i	  at	  deltagerne	  ikke	  har	  fået	  at	  vide	  på	  forhånd	  at	  hestene	  skulle	  
galopere.	  Der	  er	  lavet	  evaluering	  efter	  2012,	  men	  der	  er	  ikke	  taget	  referat,	  og	  der	  er	  åbenbart	  
uenighed	  om,	  hvad	  der	  er	  aftalt,	  og	  hvad	  der	  ikke	  er	  aftalt	  omkring	  galoppen.	  
Træningslederen	  mener,	  at	  det	  er	  besluttet,	  at	  der	  skulle	  galopperes.	  Man	  har	  undervejs	  
snakket	  med	  træningslederen,	  som	  havde	  fortalt	  at	  hestene	  er	  i	  fuld	  gang	  med	  at	  galoppere	  og	  
at	  det	  går	  godt.	  
Mht.	  Hingstekåringsdommerne,	  så	  blev	  de	  besluttet,	  da	  vi	  var	  til	  afsluttende	  ridebrugsprøve.	  
På	  dette	  tidspunkt,	  var	  Lena	  i	  udlandet,	  men	  de	  4	  andre	  bestyrelsesmedlemmer	  var	  til	  stede,	  
hvorfor	  man	  pga	  tidspresset	  besluttede	  dommerne	  denne	  dag.	  
Bestyrelsesmøderne	  var	  henover	  sommeren	  blevet	  aflyst	  over	  flere	  omgange,	  hvorfor	  det	  slet	  
ikke	  havde	  været	  drøftet,	  om	  der	  skulle	  hentes	  konsulent	  ind	  til	  medlemsmødet.	  
	  
Anni:	  I	  august	  aflyste	  Lena	  et	  bestyrelsesmøde,	  og	  der	  har	  været	  sendt	  datoer	  ud	  flere	  gange,	  
men	  hun	  har	  ikke	  haft	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  Derfor	  har	  der	  været	  afholdt	  møde	  uden	  Lena	  
og	  taget	  beslutninger	  uden	  hende.	  
	  
Sten	  Marcussen:	  Har	  overværet	  begge	  prøver.	  Hestene	  behandles	  ikke	  ens.	  Var	  mere	  
påpasselig	  med	  dem	  der	  havde	  konkurrence	  gener	  end	  dem	  med	  brugshesten.	  De	  skal	  kunne	  
bruges	  når	  man	  får	  dem	  hjem.	  For	  tidligt	  at	  køre	  en	  hest	  i	  galop.	  
	  
Jan	  Lausten:	  Har	  også	  set	  prøven.	  Man	  behøver	  ikke	  at	  være	  udlært	  for	  kunne	  varetage	  dette.	  	  
	  
Flemming	  Jordt:	  Hvad	  skal	  prøven	  bruges	  til?	  Hvad	  kan	  den	  når	  den	  kommer	  og	  hvad	  kan	  den	  
når	  den	  tager	  hjem?	  Den	  bliver	  vurderet	  på,	  hvordan	  den	  udvikler	  sig.	  
Skal	  det	  være	  en	  hyggeklub	  eller	  en	  avlsforening.	  



	  
Erling:	  Meningen	  med	  prøven	  var	  at	  vække	  interessen	  for	  kørsel.	  Forslag	  om	  at	  køre	  udenfor	  i	  
stedet	  for	  inde	  i	  ridehallen.	  
	  
Cheanne:	  Hvor	  tit	  ser	  man	  en	  brudekarat	  med	  galopperende	  heste	  foran.	  
	  
Pernille.	  Prøven	  skal	  være	  sammenlignelig	  med	  rideprøven.	  
	  
PL	  slutter	  af	  om	  køreprøven	  og	  folks	  synspunkter	  til	  denne.	  Det	  må	  være	  op	  til	  bestyrelsen	  at	  
arbejde	  videre	  med.	  
	  
Ikke	  flere	  kommentarer.	  
Beretning	  godkendt.	  
	  
Regnskabet	  
Vedlægges	  dette	  dokument.	  
Samlet	  resultat	  47.222	  kr.	  
Flot	  regnskab.	  
	  
Holger	  Jessen:	  Uindløste	  checks?	  
	  
Pernille:	  Overtog	  kassebeholdningen	  til	  nytår.	  Der	  lå	  check	  fra	  12	  og	  13	  som	  ikke	  var	  indløst.	  
Checks	  fra	  13	  er	  indløst,	  men	  checks	  fra	  12	  er	  pt	  medtaget	  som	  tab.	  
	  
Jørgen	  Arendt:	  Revisionen	  har	  lavet	  en	  bemærkning	  og	  bedt	  bestyrelsen	  om	  at	  inddrive	  
pengene.	  
	  
Erling:	  Hvorfor	  er	  hingstekåringen	  dyrere	  nu	  hvor	  den	  kun	  er	  på	  én	  dag?	  Foreslår	  at	  man	  
undersøger	  det.	  
	  
Karsten	  Aase:	  Måske	  det	  er	  ganske	  alm.	  Prisstigninger.	  
	  
PL	  spørger	  om	  regnskabet	  kan	  godkendes:	  	  Ja,	  regnskabet	  godkendes.	  
	  
Fastsættelse	  af	  kontingent:	  Bestyrelsen	  forslår	  uændret	  kontingent	  –	  vedtaget.	  
	  
Der	  er	  ingen	  indkomne	  forslag	  
	  
Valg	  til	  bestyrelsen:	  
Anni	  og	  Birgitte	  er	  på	  valg.	  Anni	  modtager	  ikke	  genvalg.	  Birgitte	  modtager	  genvalg.	  
	  
Christian	  Jepsen	  forslås.	  
	  
Der	  er	  ingen	  andre	  der	  ønsker	  at	  stille	  op.	  
	  
Birgitte	  Høyer	  og	  Christian	  Jepsen	  er	  valgt.	  
	  



Suppleanter:	  
Camilla	  Eriksen,	  Børge	  Christensen	  og	  Mette	  Johansen	  stiller	  op.	  
	  
Børge	  får	  59	  stemmer	  	  	  	  1.	  Suppleant	  
Mette	  får	  39	  stemmer	  	  	  	  	  	  	  2.	  Suppleant	  
Camilla	  Eriksen	  får	  31	  stemmer.	  
	  
	  
EVT	  
	  
Torben	  Bastholm:	  Materialeprøve	  for	  hingste	  afholdes	  som	  3,5	  års	  set	  i	  forhold	  til	  økonomi	  
mm.	  
	  
Ingen	  kommentar.	  Bestyrelsen	  må	  kigge	  på	  det.	  
	  
Sten	  Marcussen:	  Det	  har	  vi	  haft	  før,	  synes	  godt	  man	  kan	  gå	  tilbage	  til	  dette.	  Tror	  ikke	  man	  får	  
mere	  ud	  af	  at	  vente	  et	  år	  med	  at	  prøve	  dem.	  De	  bliver	  prøvet	  i	  forhold	  til	  deres	  alder.	  
	  
Niels	  Grøndahl:	  Udmærket	  forslag.	  Spare	  os	  for	  en	  ekstra	  kåring.	  	  
	  
Torben	  Bastholm:	  Lidt	  fremme	  i	  skoene,	  så	  gør	  man	  det	  allerede	  i	  år.	  Der	  er	  8	  der	  er	  klar.	  
	  
Cheanne:	  Der	  blev	  på	  fb	  udmeldt,	  at	  det	  var	  pga	  Lena,	  at	  vi	  ikke	  havde	  fået	  bladet.	  Hun	  
fortjener	  en	  undskyldning.	  
	  
June	  Lindegård:	  Spørger	  til	  bidløs	  fremvisning.	  Vil	  gerne	  have	  gang	  i	  en	  debat	  omkring	  bidløs	  
fremvisning.	  Hvis	  man	  vel	  at	  mærke,	  kan	  styre	  hesten.	  DRF	  har	  godkendt	  til	  springning.	  
Hvordan	  er	  jeres	  holdning.	  
	  
PL:	  Hingstefremstilling	  er	  i	  hvert	  fald	  med	  bid.	  Det	  er	  dyrskue	  regler.	  
	  
PP:	  Roskilde	  dyrskue	  der	  kommer	  man	  ikke	  med	  hest	  uden	  bid.	  Det	  er	  dyrskue	  regler.	  
	  
Søren:	  Reglerne	  siger	  en	  trense.	  Vi	  tager	  det	  med	  op	  på	  næste	  bestyrelsesmøde	  
	  
Sten:	  Materialeprøve.	  Nu	  skal	  vi	  jo	  ikke	  til	  at	  lave	  om	  på	  tingene,	  det	  er	  bestyrelsen	  blevet	  
klandret	  for.	  Det	  blev	  til	  generalforsamlingen	  sidste	  år	  lavet	  om.	  Så	  vi	  kan	  ikke	  bare	  lave	  det	  
om	  nu.	  Det	  er	  en	  generalforsamlings	  beslutning	  
	  
Torben:	  Bestyrelsen	  skal	  måske	  se	  på,	  om	  det	  skal	  op	  på	  næste	  generalforsamling.	  	  
	  
Søren:	  Vi	  tager	  den	  med	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
	  
PL:	  Formanden	  starter	  i	  sin	  beretning	  med,	  at	  det	  er	  beklageligt	  at	  det	  ikke	  er	  Lena	  der	  står	  
der.	  Lena	  har	  gjort	  et	  kæmpe	  arbejde	  for	  foreningen,	  så	  synes	  der	  skal	  siges	  tak,	  og	  måske	  
sendes	  en	  buket.	  
	  



Brian:	  Hvor	  skal	  afholdes	  brugsprøve.	  
	  
Søren:	  Ulrik	  Sørensen	  stopper	  med	  brugsprøven.	  Der	  er	  to	  i	  kikkerten.	  I	  næste	  uge	  kommer	  
formentlig	  en	  melding.	  
	  
Danske	  hest	  A/S	  generalforsamling.	  19.	  Marts	  ekstraordinær	  generalforsamling.	  Forslå	  at	  
hestekød	  er	  sundt	  og	  godt,	  forslag	  om	  hvad	  midlerne	  skal	  bruges	  til.	  
	  
Niels:	  Opfordrer	  Søren,	  at	  man	  oplyser	  hvem	  der	  har	  aktierne	  
	  
Sofie	  Bonde:	  Dele	  brugsprøve	  op	  i	  discipliner,	  dressur	  og	  spring.	  Da	  nogen	  dumper	  pga	  de	  
ikke	  kan	  enten	  det	  ene	  eller	  det	  andet	  
	  
Anni:	  Der	  er	  beregnet	  på	  udregningerne	  for	  at	  se,	  om	  det	  har	  kunne	  betale	  sig	  at	  dele	  op	  i	  
dressur	  og	  spring.	  
	  
Karsten	  Aase:	  pristalsregulering	  af	  	  	  medlemskab	  
	  
Holger	  Jessen:	  Skal	  vi	  til	  at	  argumentere	  for,	  at	  folk	  skal	  spise	  heste??	  Heste	  i	  dag	  er	  kæledyr.	  
Vi	  bliver	  ikke	  populære	  
	  
Søren:	  Vi	  beder	  om	  medlemmernes	  holdning	  til	  en	  samlet	  kåring,	  følskue	  på	  landsplan.	  Til	  at	  
arbejde	  videre	  med.	  
	  
Sten:	  Det	  er	  lettere	  at	  flytte	  kåringskommissionen	  end	  det	  er,	  at	  flytte	  hestene	  fra	  den	  ene	  del	  
af	  landet	  til	  den	  anden.	  Det	  bliver	  for	  dyrt	  for	  udstilleren	  og	  så	  kommer	  de	  ikke.	  Det	  bliver	  kun	  
for	  eliten,	  de	  andre	  vil	  blive	  hjemme.	  
	  
Pernille	  Mortensen:	  Har	  snakket	  om	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  skrive	  til	  bladet.	  Vi	  kunne	  
godt	  bruge	  nogle	  flere	  hænder,	  så	  vi	  får	  et	  større	  blad.	  Måske	  ligefrem	  et	  redaktions	  udvalg.	  
	  
Torben:	  Kunne	  det	  harmoneres	  med	  aktivitetsudvalgene.	  Vi	  har	  et	  på	  fyn,	  ved	  ikke	  om	  vi	  har	  
noget	  eller	  ikke.	  Skal	  vi	  slå	  os	  sammen	  med	  sønderjyske????	  
	  
Camilla	  Christensen:	  Have	  det	  med	  i	  Hest/Rytter	  i	  stedet	  for	  vores	  eget.	  Så	  får	  vi	  måske	  andre	  
til	  at	  se	  vores	  race.	  Vi	  kunne	  nå	  ud	  til	  et	  bredere	  publikum.	  
	  
Søren:	  Det	  er	  ting	  som	  vi	  berører	  jævntlig.	  Der	  er	  mange	  ting	  i	  det.	  Bla	  økonomi.	  
	  
Pernille:	  Kunne	  man	  tage	  det	  i	  Aktivitetsudvalgene.	  
	  
Holger:	  Hvorfor	  man	  havde	  meldt	  ud	  at	  man	  ikke	  kunne	  sende	  bladet	  ud	  fordi	  Lena	  
tilbageholdte	  noget???	  
	  
	  



PP:	  Lena	  har	  ikke	  holdt	  noget	  tilbage.	  Da	  hun	  stoppede,	  sagde	  hun	  at	  hun	  ville	  hjælpe	  med	  at	  
lave	  bladet.	  Hun	  skal	  ikke	  have	  skyld	  for	  noget.	  Lena	  vidste	  det	  hele,	  da	  hun	  stoppede	  sad	  de	  
lidt	  med	  håret	  i	  postkassen.	  Der	  skal	  ikke	  foregå	  noget	  i	  foreningen	  uden	  vi	  er	  fælles	  om	  det.	  
Mener	  Lena	  skal	  have	  en	  undskyldning.	  
	  
Søren:	  Lena	  blev	  ved	  med	  at	  trække	  og	  trække	  det	  som	  hun	  havde.	  Lena	  er	  medskyldig	  i	  at	  
bladet	  kom	  ud	  som	  det	  gjorde.	  
	  
Jan	  Lausten:	  Det	  er	  så	  derfor,	  der	  er	  nogen	  der	  ville	  sætte	  hende	  af	  i	  utide.	  
	  
PP:	  Ja.	  Blev	  ringet	  op	  og	  spurgt	  om	  jeg	  ville	  være	  med	  til	  at	  sætte	  Lena	  af.	  De	  var	  trætte	  af	  det	  
og	  ellers	  smed	  de	  håndklædet	  i	  ringen.	  	  
	  
Jan:	  Søren	  Solgård	  ringede	  
	  
Søren:	  Snakkede	  med	  Poul.	  Hvordan	  det	  går	  i	  bestyrelsen.	  Vi	  skal	  have	  valgt	  
hingstekåringsdommer.	  4	  mand	  i	  Skanderborg	  bliver	  enige	  om	  dommerne.	  Har	  ikke	  nævnt,	  at	  
hun	  skulle	  sættes	  af.	  
	  
Cheanne:	  Dybt	  uacceptabelt	  hvis	  det	  er	  rigtigt.	  Har	  snakket	  med	  Lena	  mange	  gange.	  Det	  er	  jer	  
selv,	  der	  har	  valgt	  hende	  som	  formand.	  	  
	  
Sten:	  Turbulent	  år	  i	  bestyrelsen.	  Valgt	  en	  bestyrelse	  som	  skal	  starte	  et	  nyt	  år	  op,	  og	  det	  skal	  vi	  
give	  dem	  ro	  til.	  Ender	  endnu	  engang	  med,	  at	  der	  er	  støbt	  en	  masse	  sladder.	  
	  
Erling:	  Bakker	  op	  om	  Sten.	  Kan	  godt	  lide	  når	  tingene	  kommer	  frem	  i	  lyset.	  Spørger	  til	  om	  en	  
bestemt	  dommer	  ikke	  var	  valgt.	  Hold	  jer	  internt	  til	  I	  er	  enige.	  
	  
Christian:	  Vi	  har	  snart	  valg.	  Kom	  til	  vores	  møde.	  
	  
Arne	  Fey:	  Har	  også	  hørt	  at	  Bjarne	  Nielsen	  skulle	  være	  dommer.	  Vi	  må	  ikke	  have	  en	  som	  ikke	  
er	  medlem	  af	  foreningen.	  Bjarne	  Nielsen	  er	  DV	  mand.	  Revsø	  skal	  gøres	  rent	  siges	  videre.	  
	  
Susanne:	  Vi	  har	  forårsfest	  d.	  15.	  Marts	  Der	  er	  valg	  til	  Aktivitetsudvalg.	  
	  
Holger	  Jessen:	  Der	  er	  ingen	  grund	  til	  at	  kaste	  med	  mudder.	  Har	  oplevet	  ting	  som	  ikke	  er	  i	  
orden,	  er	  man	  nødt	  til	  at	  tage	  det	  op.	  Man	  skal	  ikke	  snakke	  bag	  formandens	  ryg,	  så	  har	  jeg	  ikke	  
tillid	  til	  bestyrelsen.	  Ang.	  4	  blad	  så	  er	  det	  uomtvistelig,	  at	  det	  er	  meldt	  ud,	  at	  Lena	  ikke	  vil	  
udlevere.	  
	  
Erling:	  Aktivitetsudvalgene,	  det	  er	  for	  alle	  medlemmer.	  
	  
Anni:	  Mht	  mudderkastning,	  så	  burde	  jeg	  være	  gået	  i	  sommers.	  
	  
Pernille:	  Ny	  hjemmeside.	  Vi	  kan	  uploade	  video	  og	  linke	  til	  Youtube.	  
	  



Lene	  Grimbuhler:	  Synes	  vi	  skal	  takke	  Anni	  for	  hendes	  store	  arbejde	  i	  de	  2	  år	  hun	  har	  siddet	  i	  
bestyrelsen.	  
	  
PL:	  Runder	  generalforsamlingen	  af	  
Tak	  for	  god	  ro	  og	  orden	  
	  
PP:	  Tak	  til	  bestyrelsen,	  tak	  til	  Anni..	  	  
Vin	  til	  Anni,	  PL	  og	  Karina	  
Tak	  til	  Erling,	  tak	  til	  Lena.	  
Tak	  for	  i	  dag	  og	  for	  god	  ro	  og	  orden.	  
	  
	  
	  
Referatet	  er	  underskrevet	  og	  godkendt	  af:	  
Dirigent	  	   	   	   Peter	  Lund	   	   __________________________________	  
	  
Formand	   	   	   Poul	  Petersen	   __________________________________	  
	  
Kasserer	   	   	   Pernille	  Mortensen	   __________________________________	  
	  
Formand	  Teknisk	  Udvalg	  	   Søren	  Solgaard	   __________________________________	  
	  
Sekretær	   	   	   Anni	  Nielsen	  	   __________________________________	  
	  
Menigt	  medlem	   	   Birgitte	  Høyer	   __________________________________	  
	  
	  
	  
	  


