
Referat virtuel generalforsamling Dansk Islandshesteforening den 

30. januar 2021. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab samt budget for Dansk Islandshestefor-

 

enings virksomhed. Forslag til kontingent er trukket af bestyrelsen og udgår. 

4. Behandling af indkomne forslag: a. Bestyrelsens forslag om en vedtægtsændring der giver 

mulighed for en virtuel GF b. Avlskomiteens forslag til enkelte ændringer i Stambogsregle-

 

mentet c. Jenny Boyes forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe 

Uddeling af priser (udgår, da priserne er uddelt online) 
5. Valg til bestyrelsen 
Valg af formand (2 år) Kandidat: Sus Ulbæk, Valg af suppleant for næstformand Kandidat: 

Leif Andersen 
6. Valg til avlskomiteen 
Valg af næstformand (2 år) Kandidat: Lis Lysholm, Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Ulla 

Marstrand, Valg af 1 medlem (lår) Kandidat: Mette Høj 

7. Valg til sportskomiteen 
Valg af næstformand (2 år) Kandidat: Trine Winther, Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Ka-

 

ren Julie H. Poulsen, Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Kristiane Bruun Hansen 

8. Valg til natur og breddekomiteen 
Valg af formand (2 år). Kandidat: Caroline Seehusen, Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: 

Jytte Andersen/Birgit Lehmann 
9. Valg til klubkomiteen 
Valg af formand (2 år) Kandidat: Jørn Hartvig, Valg af næstformand (1 år) Kandidat: Ulla 

Stephansen, Valg af 1 medlem (2 år) Kandidat: Anne Sofie Jepsen 

10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for: Avlskomite: Kandidat: Tea Fenger Cederborg, Sports-

 

komite: Kandidat: Monica Ervik, Natur og breddekomite: Kandidat: Vakant, Klubkomite: 

Kandidat: Vakant 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Valg af revisor Kandidat: Per Johansen Valg af revisorsuppleant Kandidat: Vakant 

12. Valg til klage og ordensudvalget Der er ikke valg i 2020. 

13. Eventuelt 

Formanden Mie Trolle byder velkommen til denne første virtuelle generalforsamling, som er 

nødvendig, da bestyrelsen siden november 2020 har fungeret som forretningsudvalg, og der 

er derfor behov for en ny bestyrelse til at varetage det videre arbejde. 

Mie Trolle læser mindeord over Gunnar Jonsson, som døde den 25. september 2020, 89 år 

gammel. Gunnar var sammen med sin hustru Marit en af grundstenene til den islandske 

hests udbredelse uden for Island og var medstifter af Dansk Islandshesteforening og FEIF. 

Mindefonden "Gunnar og Marit Jonssons Tølter" er oprettet og vil blive uddelt i 2021. Mie 

Trolle sluttede med et minuts stilhed og Æret være Gunnars minde. 

Ad 1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Jens Iversen som dirigent. 

Jens Iversen takker for valget og indleder med at redegøre for bestyrelsens beslutning om at 

afholde en virtuel generalforsamlingen. Det er et spørgsmål om, hvorvidt foreningens ved-

tægter giver mulighed her for. Efter omstændighederne finder Jens Iversen det forsvarligt og 

lovligt at gennemføre generalforsamlingen med lovlige valg og beslutninger. 
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Til grund for denne godkendelse ligger Jens Iversen følgende: 

At det er af vital betydning for DI at få afviklet generalforsamlingen af hensyn til de vigtige 

beslutninger, de mange forestående arrangementer samt valget af en ny formand. 

At bestyrelsen i meddelelserne d. 10/11-20, 15/12-20 og 23/12-20, ved indkaldelsen med 

dagsorden af 14/1 - 2021, på foreningens hjemmeside og på Facebook har redegjort for 

overvejelser og planlægning af den virtuelle generalforsamling. 

At bestyrelsen har tilkendegivet, at der skal være betalt kontingent for 2021 for at kunne 

deltage og stemme. 

At der ikke har været konkrete protester til DI's bestyrelse eller til kontoret mod en virtuel 

generalforsamling. På DI's Facebookside har der blandt enkelte medlemmer har været en 

meningsudveksling omkring afholdelsen, kontingentbetaling og stemmeret. 

At udskyde generalforsamlingen til Coronarestriktionerne er ophørt er uoverskueligt tids-

mæssigt og vil fastholde foreningen, medlemmerne og de ansatte i en usikker situation. 

At nærværende generalforsamling med 254 tilmeldte personer og 311 stemmer er den stør-

ste nogensinde i foreningens historie. 

Jens Iversen vurderer derfor som dirigent, at generalforsamlingen forsvarligt og lovligt kan 

afvikles på grundlag af den offentliggjorte dagsorden." 

Ingen kommentarer til dette fra deltagerne. 

Rita Geertz vælges som referent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Mie Trolle indleder med at konstatere at intet blev som forventet i 2020, men heldigvis har 

DI en meget stærk foreningskultur, hvor mange imponerende, engagerede, kreative og frivil-

lige kræfter sørgede for at der alligevel, trods de mange Covid 19-restriktioner, blev afviklet 

stævner, kåringer og møder af forskellig art. DM og NM måtte aflyses, men der blev redet en 

masse, handlet mange heste og virtuelt er "det nye sort". 

Om-organisationen af kontoret omtales, da stambogsfører- og sekretariatslederstillingen blev 

slået sammen til en og at beslutningen om at nedlægge magasinet TOLT nu er effektueret. 

Det vil blive erstattet af en digital TLT-platform. 

Diskussionen af foreningens fremtidige struktur og det nedsatte udvalg vil forsætte i det nye 

år. Aftaler med DI's hovedsponsorer Dansk Hesteforsikring og St. Hippolyt er imidlertid på 

plads. 

Desuden fremhævede Mie Trolle projekt Hedeland. DI må desværre, pga. den dårlige øko-

nomi i 2019, stoppe sit engagement i projektet. Der er stor ros til projektgruppen og under-

stregning af at en god kommunikation mellem DI og projektgruppen fremover er afgørende i 

forbindelse med udarbejdelse af nye planer for Hedeland og med støtte fra LOA (Lokale- og 

Anlægsfonden). Planer omkring nedtagning af ringborgen og for en renovering af sekretari-

 

atshuset. 

Ridespor-Danmark arbejder forsat på at forbedre rytteres adgang til den danske natur gen-

nem kortlægning og registrering af rideruter. Det tætte samarbejde med Danmarks Idræts-

forbund, Friluftsrådet og DR-projektet Vores Natur er meget væsentligt for vores adgang til 

naturen. 

Uddannelsesudvalgets struktur ændrer sig i forbindelse med denne generalforsamling. Såle-

des at der fremover udpeges en uddannelsesrepræsentant i hver komite, som vil samarbejde 

med den ansatte uddannelsesansvarlige. Bestyrelsen har ligeledes besluttet at der skal 
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arbejdes på at udbygge e-læringsplatformen med teoretiske kurser for vore medlemmer, så-

ledes der vil være let at få adgang til denne viden. Mie Trolle sender stor tak til det afgående 

uddannelsesudvalg. 

Juniorudvalget måtte desværre aflyse den planlagte Junior Cup i sommeren 2020. Ligeledes 

en stor tak til alle i juniorudvalget. 

Mie Trolle slutter af med at takke for syv spændende år på formandsposten, både gode som 

svære år. Sender stor tak til sekretariat, bestyrelse, komitéer, udvalg samt frivillige, som har 

gjort hendes arbejde muligt og spændene. 

Jens Iversen: Tak for ordene. Nogle kommentarer? 

Ingen markeringer. Dermed er beretningen godkendt. Beretningen samt tillægget hertil er 

tilgængeligt på hjemmesiden. 

Uddeling af priser: 

Klubkomiteen ved Jørn Hartvig indstiller Stella som årets klub. Klubben iværksatte i april en 

virtuel ridetur "Jylland rundt- hver for sig". 56 jyske ryttere red til sammen 15.142 km. 

Avlskomiteen ved Rune Hansen konstaterer, at der var rigtig mange flotte kåringsresultater i 

årets løb, alt til trods og henviser til DI's hjemmeside og FB, hvor resultaterne i de forskellige 

kategorier allerede er udpeget. 

3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab samt budget ved sekreta-

riatsleder Kristiane Klindt. 
Opdraget fra generalforsamlingen i 2019 var at foreningen skulle konsolidere sig. 

Det er lykkedes og skyldes især tre faktorer: 1. Corona restriktionerne som begrænsede 

mange fysiske møder og dermed nedsatte udgifterne til kilometerpenge og forplejning be-

tragteligt. 2. stambogsfører- og sekretariatslederstillingen blev lagt sammen til én og 3. Bog-

 

holderfunktionen blev udliciteret. 
Dette betyder imidlertid at der er stor divergens mellem budget og resultat, men egenkapita-

 

len blev således øget med ca. 500.000kr. 
Kristiane Klindt henviser til det fremlagte regnskab, og fremhæver at der er brugt ekstra 

penge på IT. Bl.a. forbedringer af Sporti, således info kan hentes direkte fra WorldFengur, 

indkøb af to pc'er i forbindelse med Corona-hjemmearbejde og afskaffelse af en fast server 

og etablering af samme i "Skyen" samt IT-bistand til kontoret. 

Kristiane Klindt åbner for spørgsmål. 
Jens Iversen: Har revisorerne godkendt regnskabet. Kristiane Klindt: Ja. 

Trine Bang: Vil DI fastholde kørselsbesparelsen. Kristiane Klindt: Ja, der vil blive set nøje på, 

hvornår det er nødvendigt at mødes og ellers forsætte med virtuelle møder. 

Dina Rosenberg: Går der penge fra de to hovedsponsorer til landsholdet? Stine Larsen: Ja, 

der er bidrag til landsholdet, som stammer fra sponsorerne. 

Bo Hansen: Hvad indeholder 36.875 kr. til advokatbistand? Og hvad koster en dirigent? Kri-

 

stiane Klindt: Juridisk bistand ved personsager og dette års dirigent får ingen løn. 

Jens Iversen opsummerer at regnskabet er aflagt og godkendt og at der ikke er behov for af-

 

stemning, da der ikke er gjort indsigelse. 
Kristiane Klindt præsenterer budget for 2021: 
Forudsætningen er at kontingentet opretholdes uændret. Der er afsat et betydeligt beløb til 

uddannelse, da bestyrelsen ønsker at udarbejde undervisningstilbud af et højt fagligt niveau 

på e-læringsplatformen. Ligesom der ønskes etableret en digital TOLT platform af såvel he-

stefaglig, kulturel og informativ karakter for DI's medlemmer. 

Jens Iversen: Spørgsmål? 
Bo Hansen: Hvordan opstår den store besparelse på sekretariatet? Kristiane Klindt: Har det 

ikke present, men svarer senere. 
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Mette Høj: Hvorfor er avlens budget så meget lavere? Rune Hansen: Corona og CEM har lagt 

en dæmper på aktiviteten, derfor er forventningerne til bedækninger og avlstilladelse i 21 

nedskrevet. 
Stine Larsen: Efterfølgende præcisering af sponsorbidrag til eliten: 75.000 kr. til VM-Lands-

 

holdet fra sponsoreren og 45.000 kr. til landsholdet ved NM, også fra sponsorindtægterne. 

Niels Tim Jensen: Trist at DI skrinlægger Hedeland, hvorfor? Stine Larsen: Af noterne frem-

går det at DI's engagement i Hedeland har kostet 200.000 kr. Nedtagning af ringborg og op-

 

gradering af sekretariatet relevant. 
Niels Tim Jensen: Blot tekniske nedskrivninger for ca 100.000. Hedeland bør støttes med 

hjælpepakker som i Corona-regi. Kristiane Klindt: Ikke tekniske nedskrivninger, men en af-

skrivning på sekretariatsbygningen. Hedeland skal ikke nedprioriteres, men der skal findes 

en balance. 
Susanne Linnet Aagaard: Har I spurgt medlemmerne om de ønsker e-læring? Kristiane 

Klindt: DI besluttede at satse på det, da man ønsker en kursusbank og at nå ud til flere 

medlemmer med sine tilbud. Bruges e-læringsmodulerne ikke, stopper det. 

Niels Tim Jensen: Sidste VM in mente: Hvad vil DI bidrage med ved det kommende VM? 

Stine Larsen: Ved VM i 2015 var DI ansvarlig sammen med de øvrige nordiske lande for en 

underskudsgaranti. Denne gang er det et privat arrangement og DI har kun sat et beløb af til 

repræsentation og en stand. 
Jens Iversen: Der holdes en pause på 10 min. 
Svar på Bo Hansens spørgsmål vedr, hvordan opstår den store besparelse på sekretariatet 

opstod? Kristiane Klindt: Der er besparelser på flere funktioner under denne post. Vil offent-

 

liggøre et præcist svar i løbet af næste uge. 
Bo Hansen: Grunden til spørgsmålet er, om hvorvidt overskuddet på Stambogskontoret går 

direkte ind i DI til dækning af andre formål? Kristiane Klindt: Stambogskontorets brugere er 

ikke nødvendigvis DI-medlem og i henhold til Fødevarestyrelsen må der ikke forskelsbehand-

les. Bo Hansen: Det er en anden problematik. Et problem at klubberne sender ikke DI-med-

lemmer som repræsentation til generalforsamlingen. Rettigheder for medlemmer og ikke-

 

medlemmer bør præciseres. 
Bo Simonsen: Hvorfor så få midler til vedligehold af banerne på Hedeland? Og kan der sæt-

 

tes flere penge af til det? Kristiane Klindt: Budgettet er således, at Hedeland selv må finde 

penge til banerne. Der er brugerbetaling på Hedeland, så jo mere området bliver brugt - jo 

bedre økonomi. Stor ros til de mange lokalklubber, der bidrager med store beløb til Hede-

land. Stine Larsen: Der er kommet nye takster for brug af Hedeland, så der vil komme flere 

indtægter i 21. 
Jeanne Bredesen: Hvorfor sættes priserne kontinuerligt op på Stambogskontoret? Kristiane 

Klindt: Den seneste prisstigning, som ligger år tilbage, skyldes bl.a. den betydeligt dyrere 

forsendelsesform på ejercertifikater og hestepas, samt at indtægten på bedækningsindberet-

 

ninger er en joker, der må tages højde for. 
Susie Mielby: Hvor står VM og landsholdsudgiften i budgettet? Stine Larsen: VM står under 

bestyrelsen og er sponsorpenge. Landholdudgiften står under sporten og er sponsorpenge. 

Fremadrettet skal VM/NM bidrag til landshold og repræsentation præciseres i budgettet. 

Dina Rosenberg: Er de 75.000kr. til landsholdet til rytterne. Stine Larsen: Det er landshol-

 

dets leder, der forvalter pengene og laver budget. 
Helle Brendstrup: I et VM år står bidraget under bestyrelsen, da pengene er til både sport og 

avl. 
Nete Jørgensen: Bekymret for den manglende renovering af banerne på Hedeland. Dialog 

med DI nødvendig. Kristiane Klindt: Enig. Nyt møde med den nye bestyrelse vil finde sted. 

Anne Bruun: Bliver der offentliggjort et detailbudget. Kristiane Klindt: Nej, men en præcise-

 

ring af de væsentligste punkter offentliggøres. 
Bo Hansen roser sekretariatslederen, men mener de folkevalgte skal tage del i diskussionen. 

Rune Hansen: Avlerne betaler både til DI -Avl og Stambogskontoret. Ved kåringer kan prisen 

differentieres. Stine Larsen: Ingen skal betale mere end andre. I sportens differentieres, men 

der bør kigges på fordelingsnøglen. Rune Hansen: Enig. Priserne trænger et gennemsyn i 

fremtiden. 
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Jens Iversen afslutter punktet med at regnskabet for 2019/20 blev godkendt budgettet blev 

tage til efterretning med uændret kontingent. 

4. Behandling af indkomne forslag: 
1. Vedtægtsændring, der giver mulighed for en virtuel generalforsamling, ændringsforslaget 

§ 11 styk 2: "a. Bestyrelsen kan beslutte, at deltagelse i generalforsamlinger kan/skal ske uden fysisk 

fremmøde, men med deltagelse via telefon eller mødetjeneste (virtuelt) med mulighed for kameraforbin-

delse til og fra deltagere. Bestyrelsen fastsætter i indkaldelsen til generalforsamlingen krav til, hvorledes 

deltagelse i møde uden fysisk fremmøde konkret skal ske. Svigter teknikken under mødets afholdelse, 

således at forbindelse til et eller flere medlemmer mistes, skal dette, medmindre dirigenten eller et fler-

tal af mødedeltagere beslutter andet, ikke betyde, at mødet skal udsættes. b. Ligeledes kan bestyrelsen 

beslutte, at alle afstemninger og valg foregår digitalt v.h.a. en godkendt procedure. Der skal være mu-

 

lighed for hemmelig afstemning." 
Annennie S. Larsen: "svigt af teknikken" skal præciseres, således det kun gælder DI's teknik. 

William FILigge: Ligger der en forventning i forslaget til at man kan afholde generalforsamlin-

gen som både fysisk og digital? Mie Trolle: Vi vil gerne fastholde det fysiske fremmøde på 

generalforsamlingen, men Corona krævede at denne mulighed skulle optræde i vedtægterne. 

Bestyrelsen havde ikke tænkt på "både og". Nina Andersen: Bør stå at virtuelle generalfor-

samlinger skal være foranlediget af særlige omstændigheder. 

Jens Iversen: Forstår forslaget som enten fysisk eller virtuel. 

Jens Mortensen: Virtuel og fysisk generalforsamling samtidig en dårlig idé. Trine Bang: Det 

burde kunne lade sig gøre at afholde GF både og. Stemmeafgivningen skal løses, måske flere 

medlemmer ville deltage. Niels Tim Jensen: Positivt at mødes, enten eller bedst. Mie Møl-

ler/Dina Rosenberg/Pernille Toftgaard/Stine Larsen: Ser gerne en kombineret GF. Den nye 

bestyrelse bør arbejde videre med ideen. 
Jens Iversen opsummerer: Tekniske svigt - teksten forstås som tekniske svigt hos den IT-

 

ansvarlige hos DI som arrangør af generalforsamlingen. DI er ikke ansvarlig for tekniske 

svigt hos mødedeltagerne. Beslutning om at afholde "en både og" GF er ikke indeholdt i nær-

værende forslag. Dette vil kræve en ændring. Ønsker at der stemmes om dette forslag, som 

betyder enten en fysisk GF eller en virtuel GF. Opfordrer til at DI næste år fremlægger et re-

videret ændringsforslag, som giver muligheden at GF er både fysisk og virtuel. 

Der ønskes en skriftlig afstemning: Der er registreret 311 stemmer. Vedtægtsændringen 

blev vedtaget med 212 stemmer for, 15 imod og tre blanke. 

b. Avlskomiteens forslag til enkelte ændringer i Stambogsreglementet: 

Rune Hansen: §4.2: 3 og 4 års unghingste samt hopper fra 3 år og ældre kan fremstilles til bygnings-

bedømmelse. Anna Bruun: Vil der være prisdifference på en fuldkåring og en bygningsbedøm-

melse? Rune Hansen: Ja. To bygningsbedømmelser er planlagt i 21. Caroline Thrane: Fuldkå-

rede heste er målet. William Fliigge: Stem ja. Måske en bygningsbedømmelse i foråret inspi-

rerer til en fuldkåring om efteråret. 

Jens Iversen konkluderer at forslaget er godkendt uden yderligere kommentarer og uden af-

stemning. 

Rune Hansen: § 5. Afkomskåringer: 5.1 Hingste og 5.2 Hopper Ordlyden "skal være til stede" ønskes 

ændret til "bør være til stede". 
Begrundelsen er at det således er muligt at gennemføre en afkomskåring selvom hingsten 

eller hoppen ikke kan deltage. Sædvane på Island. Liv Malskær: Vil man kunne afkomskåre 

afdøde? Rune Hansen: Nej, det er der ikke taget stilling til. Men finder det ikke relevant. 

Jens Iversen konkluderer at forslaget er godkendt uden yderligere kommentarer og uden af-

stemning 

c. Nedsættelse af en arbejdsgruppe om reglerne for hingstestationer ved Jenny Boye. 

Rune Hansen: Jenny Boye har trukket sit forslag, men Avls-komiteen ønsker i samråd med 

Jenny Boye at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af ekspertdyrlæge(r), hingsteejer(e) og 
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politiker(e), der kan revidere og opdatere reglerne og på sigt sende input til SEGES. SEGES 

positiv. 
Jeanne Bredesen: Foreslår et virtuelt avlermøde med dette tema. Evt, med valg af repræ-

 

sentanter til arbejdsgruppen. 

5. Valg til bestyrelsen 
Formand, to år: Bestyrelsen indstiller Sus Ulbæk. Sus Ulbæk vælges. 

Sus Ulbæk: Tak for valget og tilliden. Glæder sig til det videre arbejde og understreger at 

foreningen skal være relevant for alle med islandske heste. En stor tak til Mie Trolle for hen-

des syv år som formand. Sus Ulbæk henviser i øvrigt til sit skriv, der ligger på hjemmesi-

 

den, for en yderligere præsentation. 
Suppleant for næstformanden: Kandidat Leif Andersen, som vælges. 

6. Valg til avlskomiteen 
Næstformand, to år: Kandidat Lis Lysholm, som vælges. 

Et medlem, to år: Kandidat Ulla Marstrand, som vælges. 

Et medlem, et år: Kandidat Mette Høj, som vælges. 

7. Valg til sportskomiteen 
Næstformand to år: Kandidat Trine Winther, som vælges. 

Et medlem, to år: Kandidat Karen Julie H. Poulsen, som vælges. 

Et medlem to år: Kandidat Kristiane Bruun Hansen, som vælges. 

8. Valg til natur og breddekomiteen 
Formand to år: Kandidat Caroline Seehusen, 
Et medlem to år: Kandidat Jytte Andersen 

9. Valg til klubkomiteen 
Formand to år: Kandidat Jørn Hartvig, 
Næstformand et år: Ulla Stephansen, 
Et medlem to år: Anne Sofie Jepsen 

10. Valg for 1 år af 4 suppleanter for 
Avlskomite: Tea Fenger Cederborg 
Sportskomite: Monica Ervik 
Natur og breddekomite: Birgit Lehmann 
Klubkomité: Vakant 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Kandidat Per Johansen, som vælges. 
Revisorsuppleant: Her vælges Mie Trolle. 

Alle vælges uden modkandidater. 

12. Valg til klage og ordensudvalget 
Igen valg i 2020. 

13. Eventuelt 
Næstformand Stine Larsen beder om ordet: Takker de fire medlemmer af bestyrelse og ko-

mitéer, som stopper i år, for deres arbejde. Alle vil få tilsendt blomster. 

Afgående formand Mie Trolle får ekstra ord med på vejen og omtales som den engagerede, 

velforberedte og omsorgsfulde karavanefører, der trak det store, læs og fastholdt kursen og 

altid med den islandske hest og dens mennesker i fokus. "Syv år så ved man noget". Slut-

tede med et tusinde tak og vi glæder os til at se dig fremover. 
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Mie Trolle takkede for de fine ord. Det var ind imellem svært, men vi har stået sammen og 

det har gjort det muligt. Mie Trolle giver den traditionelle øl næste år. 

Jeanne Bredesen: Hvad med CEM? 
Rune Hansen: Kristiane Klindt har den daglige kommunikation med SSI. Der er lagt en om-

 

fattende og gennemarbejdet skrivelse på hjemmesiden om retningslinjerne for, hvordan CEM 

skal håndteres fremover. Opfordrer alle til at læse den. Der er pt. etableret en arbejds-

 

gruppe, der vil undersøge tilstanden inden for de islandske heste. 

Kristiane Klindt opfordrer til at der udtages prøver på avlsdyrene. Dyrlægeforeningen og SSI 

har koordineret den tekniske del, så når dyrlægen bestilles, ved han hvad og hvordan. 

William Fliigge opfordrer til at DI etablerer et debatforum på hjemmesiden. 

Bo Hansen opfordrer til bedre kontakt til lokalklubberne- ni klubber af 70 var repræsenteret 

på seneste klubmøde. Tak for i dag. 
Niels Tim Jensen opfordrer til at alle kandidater, der indstilles indsender skriftlige præsentati-

 

oner med foto. 
Mie Trolle takker Jens Iversen og hele IT-teamet for at have sikret et godt og velfungerende 

møde. 
Kl. 17.09 Jens Iversen afslutter generalforsamlingen. 

Referent 
Rita Geertz 


