
Referat for Generalforsamlingen i Rottweilerklubben Danmark (RKD) den 30. april 2016 i Vindinge 

Forsamlingshus, Nyborg 

  

1. Valg af dirigent 

KK Jensen  

Referent Uli Nomis 

48 stemmeberettiget til stede.  

K.K. Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt  indkaldt ifølge lovene. 

Der var diskussion om, hvilke udvalg, der kunne aflægge beretning.  

KK konstaterede, at såvel de faste udvalg som MT-udvalget kunne aflægge beretning.  

  

2. Valg af minimum 2 stemmetællere 

Henrik Neumann 

Helle Rosendahl 

 

3. Protokol over seneste generalforsamling, om det kræves 

Eva Nielsen kræver protokol. Der kræves dokumentation for, at kandidaterne opfylder tidfristen for 

opstillelse af kandidater. KK Jensen: Man kan ikke ændre beslutninger truffet på tidligere 

generalforsamlinger. Henrik Fuchs tilsender Eve Bülow dokumentation inden 1. juni 2016. 

 

4. Formandens beretning : vedhæftet 

Udnævnelse af æresmedlemmer. Det er GF, der udnævner æresmedlemmer. Gert og Tove Haurum 

indstillet af HB af deres kreds. Med en stemme imod var der enighed om forslaget, og det er 

vedtaget. 

Jytte Holm:  Der har ikke tidligere været udnævnt æresmedlemmer, da der har været problemer 

med det. 

Jette Ejlertsen, tidligere aktiv person, mentaltest, opdrætter og aktiv hundefører i RKD er for nylig 

afgået ved døden, RKD har sendt erkendtlighed fra HB.  

HB beretning:  

Lokalforeninger: Henrik Neumann: Hvorfor færre lokalforeninger? Svend Corveniusen: Det er svært 

at få mennesker ind i kredsene.  Der er mange medlemmer, der kun kommer få gange og så aldrig 

mere kommer i kredsene,  så en opdeling af kredsene vil måske gøre det mere attraktivt at komme 

i en aktiv kreds.  

Anne Brandt: Lokalforeningerne er sammenspiste, så det er svært at komme ind i 

lokalforeningerne. Modtagelsen afhænger af hvem, man er, og hvor man har hund fra. Man føler 

sig ikke velkommen.  

Indmeldelsesproceduren er manglefuld, og mange medlemmer har svært ved i det hele taget 

komme ind.  

Steen Søndergård: Lokalforeningerne er selvstændige med egne vedtægter med tilknytning til 

hovedklubben. Dette er i på grund af folkeoplysningsloven, så en minimering (centralisering af 

kredsene) kan give problemer med evt. tilskud fra kommuner. 

Henrik Neumann: Oftere indskrivning i Køgekredsen, det har givet større fleksibilitet for nye 

medlemmer. Variation i holdene, for alle niveauer. Mange tilbud giver medlemmer.  



Ulla Mogensen til Annette Brandt: Ved hvalpesalg, kan du melde dem ind i RKD ved at spørge dem, 

om de vil ind og melde dem kollektivt ind. ½ års gratis medlemskab. Til HB: Fremsende tilbud om 

træninger rundt om i landet, kredsenes tilbud.  

K.K.Jensen: Proceduren for indmeldelse skal ligge fast, så der ikke er tvivl. 

Frede Bak: Kan ikke genkende, at man ikke kan komme ind i en lokalforening – har kun positive 

tilbagemeldinger. Ok med færre bestyrelsesmedlemmer og flere trænere. 

Jacob Foght: Man kan melde sine hvalpekøbere ind. Opnår man først valgbarhed og stemmeret, når 

man selv er betalende medlem?  

Henrik Fuchs: Betalende medlemmer har stemmeret, reglerne er blevet varieret, og ja de skal 

skrives ned, så der er klare regler. Der er ikke nedfældet noget i vedtægterne.  

K.K. Jensen: Det skal fremgå af vedtægterne, at der er variationer i medlemskab.  

Annette Brandt: Opkræves de så betaling? 

 Carsten Henriksen: Der er problemer med medlemslisten, og der er ved at blive lavet faste regler 

for medlemskaber(gratis.) Holdningen bag gratis medlemsskaber er positiv og giver god basis for 

nye faste medlemmer.  

Jennifer Larsen: Der har været et regelsæt, hvor er det henne? 

Frede Bak: Restancer ender først, når medlemmer er opkrævet en betaling.  

Henrik Neumann : Oplæg til strukturen: nedsætte et udvalg, der arbejder med en nu lovsamling for 

RKD 

Carsten Henriksen: Regelsæt for diverse udvalg HB mm. Der er brugt mange timer på at få styr på 

mange bilag, regler, gamle blanketter osv. Der er mange ting, der er gået tabt, og det kræver en del 

arbejde at få det samle.  

K.K. Jensen: GF kan ikke nedsætte udvalg. Det kan kun HB, der kan det – med mindre det er 

nedfældet i lovene. 

Hunde i det offentlige rum:  

Ulla Mogensen: Opdrætter og andre kan godt være fleksible og høre på erfaringer, ”der er gået for 

meget tøs i det” 

Henrik Neumann: Tjenesten! Hvad er der sket med den? Manglende modtagelse af opkald på 

telefonnummeret på hjemmesiden. Tjenesten fungerer ikke! Brochuren ”Hund med ansvar” bør 

publiceres igen og sendes til nye medlemmer. Arrangement netop afholdt vedr. hunde, der er 

blevet testet, hvad kan det bruges til? 

Henrik Fuchs: Personer videresendes til lokalkredsene, når de har problemer. Det er et nummer, 

der viderestilles til formand/HB. 

Eva Bülov: Samarbejde med Fairdog? Blev startet op i en tidligere bestyrelse. Hvad sker der med 

dette samarbejde? Henrik Fuchs: Der er intet samarbejde pt. 

Jacob Foght: Henrik ikke bosiddende i Danmark, så evt. problemer med viderestilling. 

 

Negative ting på Nettet:  

Eva Bülow: Begrundelse for at offentliggøre en disciplinærsag på forsiden af RKDs hjemmeside.  

KK Jensen: Normal praksis er offentliggørelse i medlemsblad.  

Carsten Henriksen: Taget til efterretning, at det fremover måske ikke fremgår direkte på forsiden.  

Eva Bülow: Personoplysningsloven NB. 

KK Jensen: Det korrekte er medlemsbladet.  

Helle Markussen: Offentliggørelse af adresseoplysninger.  

Ellen Andersen: Jacob Foght var opstillet til HB, og derfor blev det oplyst, at han ikke var valgbar.  

Jytte Lund: Bladet kan læses på nettet, og det er derfor offentligt uanset hvad.  

Ulla Mogensen: Navnet er offentliggjort – bl.a. i Hunden ( DKK bladet) 



 

Strukturen: Stor enighed i HB vedr. den nye struktur.  

Steen Søndergård: Det blev fremlagt på Fællesmødet og blev modtaget meget positivt. 

Der er modstridende informationer i oplægget og henvisning til nuværende love, da det kan være 

modarbejdende. Bør henvises til næste GF, da der skal være ændringer i nuværende love.  

Henrik Fuchs: Hvis der skal være ændringer i lovene for at få ny struktur vil lovændringsforslag 

selvfølgelig blive fremsat fremover.  

Steen Søndergård: Da forslaget er så godt, bør det gennemarbejdes og sideløbende fremsætte 

nødvendige lovændringer til næste GF. 

Carsten Henriksen: Hvis det er muligt allerede nu, bør vi begynde dette arbejde så hurtigt som 

muligt.  

Jacob Foght: Hvad er forudsætningerne for, at HB har ekspertisen i at styre avlen?  

KK Jensen: Det er HB, der træffer endelig beslutning om indstillinger fra alle udvalget.  

Frede Bak: Vi skal pleje de medlemmer der ”bare” har en sofahund, hvor er de i den nye struktur? 

KK Jensen: Det er arbejdet i kredsene, der giver nærheden for medlemmerne. 

Nina Wennich: Uartigt at svine valgte medlemmer til, vi skal bakke op. 

Rikke Johannessen: Problem at rottweileren ses som en sofahund. Det er en brugshund. Der skal 

være plads til alle, men med henvisning til, at det er en brugshund.  

Ulla Mogensen: Bakke op om Bestyrelsen. Hvis ikke man er enig, må man selv melde sig på banen. 

Henrik Neumann: Formålsparagraffen, det er den, der styrer avlen, og klubbens formål er træning 

og hvor avlen skal vendes. Rottweilerklubben er en avlsforening og derved er den nye struktur ok 

jvf. disse 

Ulla Mogensen: Vi har solgt ”mentaltesten” til DKK og derved bestemmelsen over avlen. 

Stig Barnewitz: Man er nødt til at skæve til, hvad hvalpekøberne vil, og man skal ikke være 

snævertsynet i , hvad avlen stiler imod.  

Carsten Henriksen: Avlsrådet (avlsudvalg) er målsætningen, så det bliver basen for avlen, og tilbud 

til nye medlemmer skal der være plads til. Indslusnings tilbud.  Målsætningen er, at der favnes 

bredt.  

Jennifer Larsen: Indslusning: Sende mail rundt til kredsene om nye medlemmer i deres nærområde.  

Avlskåringssystemet:  

Steen Søndergård: Der er et andet forslag. Nuværende HB savner lidt demokrati og kan mangle lidt 

opbakning. Derfor nyt forslag til nyt AK.  

Kommunikation:  

Bladet: Henrik Neumann: Old News, nedlæg det. Det er for dyrt, og det er kun gamle nyheder. 

Derfor spar dog på pengene og lave det elektronisk. Evt. årskavalkade med opsamling en gang 

årligt. 

Henrik Fuchs: Enig, hvad siger vedtægterne, da det er meget dyrt at lave.  

K.K. Jensen: Få det lavet som forslag til  GF. 

Jytte Lund: Kun fremsende det til ajourført medlemsliste.  

Hjemmeside: 

Facebook 

Steen Søndergård: Kommunikationen til udvalg skal optimeres  

Henrik Fuchs: Offentliggørelse af mails til HB. Upload på servere. 

Jennifer Larsen: Kommunikation, det er hørt længe, og der er ikke sket noget. Er det et løfte om, at 

det bliver bedre fremover? 

Henrik Fuchs: Ved oprydning vil der også komme en opdatering af kommunikationen. Det har 

været vigtigt at få ajourført en masse ting og ryddet op i hængepartier.  



Carsten Henriksen: Vi arbejder på at få forbedret hjemmesiden, og opdateringer kommer oftere. 

Nyhedsstrømmen er blevet mere aktiv. Vi satser på medlemslogin, der forhåbentligt vil give mere 

info/kommunikation. Vi tilstræber nye tiltag teknologisk og får lagt meget online. Eks: AK og UHM-

beskrivelser.  

Carl Erik Hansen: Svend C kom ud i kredsene og fik god dialog, og det var en god start, som bør 

gentages. 

Jacob Foght: Meddelelser bør prioriteres. Regnskab mere synligt.  

K.K. Jensen:  Regnskab bør være lettere tilgængeligt på hjemmesiden. 

 

Arrangementer og folk bag dem bør roses oftere.  

Støtte til de personer, der gør et stort stykke arbejde: 

Jacob Foght: Man bør forsøge at hædre de, der har gjort et stort stykke arbejde for klubben. Også 

når de fratræder posten.  

Henrik Neumann: Kontaktede HB vedr. at han gerne ville deltage i BHR. Kort modsvar om senere 

henvendelse, og det har ikke senere været muligt at få svar, om han kan komme i dette udvalg. Når 

man søger medlemmer, så bør man reagere og få svaret ordentligt.  

Henrik Fuchs: Beklager der er sket en fejl, det bliver der rettet op på. 

 

Andet:  

Henrik Fuchs: IFR arbejdet? Hvad betaler vi til IFR? Har forespurgt Carsten Henriksen, hvad der sker 

internationalt i IFR arbejdet. Kongresreferat? Sidste opdatering på hjemmesiden vedr. IFR er fra 

2014. 

Henrik Fuchs: I forbindelse med IFR kongressen 2013 har RKD rykket for betalingen for denne, den 

er nedskrevet, men der er et stort rod i forbindelse med IFR regnskab. Og de nye i IFR ved intet om 

dette. IFR skylder RKD ca. kr. 35000,- for denne kongres. 

Jacob Foght: Man kunne få refunderet 5000,- euro, men en tilbagemelding var, at der skulle være 

en udspecificering af, hvad pengene var brugt til. Dette mangler, og derfor er der ikke blevet 

udbetalt penge. Kongresreferatet er fremsendt til Carsten Henriksen af Jacob Foght.  

Carsten Henriksen: Vil gerne offentliggøre det fremsendte referat – der er dog sket en del 

ændringer senere. 

Jennifer: Pris 30 cent pr medlem, betaling februar. Deltagelse ved VM kan være et spørgsmål. 

Henrik Fuchs: Der er tæt dialog vedr. betalinger. 

Svend Corvenius: Der er sendt mail til IFR vedr. hvor meget, der skal betales pr. medlem. Intet svar 

endnu.  

Henrik Neumann: Delegeret og økonomi samt hvad klubbens strategi er til IFR.  Bør være et punkt 

på GF. 

Ulla Mogensen: Opfordrer HB til at få fastlagt GF bedre, hvor og hvornår.  

K.K. Jensen: Arrangere det allerede året før til offentliggørelse på nuværende GF.  

Jennifer Larsen: Dårlig dag i år. Der er andre arrangementer i dag, store udstillinger, DM-er.  

K.K. Jensen afrundetrdebatten.  

Beretningen er taget til efterretning. 

 

Pause 

 

 

5. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af 

ansvarsfrihed.  



Svend Corvenius: Forklaring af underskud og forskel fra forventet budget: 

Afskrivning af mange medlemmer, der var i restance, korrigering af medlemslisten. Afskrivning til 

IFR. 

Frede Bak: Revisor: Bilagene! Originalbilag er ikke nødvendigt, men der skal være dokumentation 

på bilagene, så man kan se, hvad pengene er brugt til. Der er udbetalt penge til personer, uden der 

er givet oplysninger om, hvad det dækker. Det kan medføre skatteansvar. Beløb over 1000,- skal 

dokumenteres, da de derfor er skatteansvarlige.  

Henrik Neumann: Klubbens konto har været brugt til ”parkeringskonto”, eks deltagergebyr til DKK 

DM. Hvad med at etablere en BHR konto? 

Henrik Fuchs: Det er dokumentationen, der skal falde – eks. hotelregninger.  

Henrik Neumann: Sponsorater skulle også dokumenteres via bilag, da de ellers er skatteansvarlige. 

Sten Søndergård: Føler sig overset. Indtægterne: Hvor er UHM/AK arrangementer, hvor er disse 

udgifter/indtægter i regnskabet?  

Henrik Fuchs: Nogle poster er slået sammen, og kun nettoindtægt opgjort.  

Jacob Foght: Udstillingsudgifter/indtægter.  Økonomien vedr. sponsorater, udgifterne står ikke 

overens med indtægter. Gebyrer vedr. udstilling og DKK.  

Ulla Mogensen: Udstilling, der er gået inflation i præmierne. 

Annette Brandt: Hvordan kan det give underskud? Der opfordres til sponsorater, og min opfattelse 

er det bør give overskud.  

Uli Nomis: Sponsoraterne bliver hentet ind, og Fynskredsens udstillinger har genereret overskud.  

Jacob Foght: Hvem har sponsoreret så store sponsorater? 

Henrik Fuchs: Indhentet sponsorater til VM holdet. Og Firma sponsorat. 

Regnskabet vedtaget med overvejende stemmeflertal ved håndsoprækning.  

K.K. Jensen meddeler ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab. 

 

Budget: 

Henrik Fuchs: Alle udstillinger skal afholdes i kredsene. 

Der er sat lidt penge af til ethvert udvalg, ca. samme niveau som i 2015. 

Sponsorater: Hvis bladet bliver billigere, vil bladsponsorat også falde lidt.  

Møder med lokalforeningerne: Svend kommer stadig rundt, og den udgift giver vi gerne i HB. 

Forventet overskud: 19.000,- 

Steen Søndergård: Bladets udgifter er i nul: Henrik Fuchs: Udgifterne afholdes af sponsorat. 

Jennifer Larsen: Fanen, udgiften? Fanen er tilgængelig til de arrangementer, der ønsker det.  

Ulla Mogensen: Refusion for UHM+FP? Begge skal være taget i RKD for at udløse refusion på kr. 

500,- 

Kassebeholdningen skal være på størrelse med ca. 1 års drift uden indtægter, RKD har ca. 2 års 

kassebeholdning. 

 

 

              6. Beretning fra de fast udvalg, der fremgår af Rottweilerklubben Danmarks love 

              6.1 AR vedhæftet elektronisk.  

              Frede Bak: Stopklodserne – e r der ikke flere, der går ned på dem end angivet? 

 Carsten Henriksen: Ved tildeling af en stopklods skal DKK oplyse ejer om avlsforbudet.  



 Sten Søndergård: Der er i hvert fald 8 hunde, der har udløst stopklodser. 

Jacob Foght: I forbindelse med internationalt samarbejde, der har udenlandske avlsgodkendelser,            kan 

det være svært at bruge udenlandske hunde. Hvorfor godkender man ikke den Svenske mentalbeskrivelse? 

Hvorfor indgår vi ikke et ligeværdigt samarbejde med andre tilsvarende test, så det bliver nemmere for 

opdrættere at benytte udenlandske mentaltest.  

Carsten Henriksen: Der skal gennemgås forskellige test, så der bliver en fremtidig revision af godkendte 

test, bl.a. den svenske test. Kvalitet for udenlandske avlshunde. ZTP lignende test er ok (ADRK ZTP) 

Sten Søndergård: Det er klubbens formål at avle på mentalt sunde hunde. Der er den enkelte test vigtig - 

om den har en den sikkerhed i udførslen, så den viser et retmæssigt billede af mentaliteten.  

Jacob Foght: Det er en nedladende måde at andre landes test ikke bliver godkendt. Vi  er for kritiske i 

godkendelse af andre landes test. 

Ellen Andersen: Godkendelserne kræver, at man gennemgår de enkelte test og sammenligner dem med 

hjemlige krav. 

Henrik Neumann: Hvad om man laver et IFR konkres oplæg – at man laver fælles fodslag for avl og test. 

Hvad skal bruges til at godkende hunde til avl internationalt.  

Hilda Lausten: Der finder snyd sted med udenlandske test.  

Carsten Henriksen: Selvfølgelig skal det lægges ud til IFR kongressen. FCI/DKK er bestemmende for, hvilke 

test der kan godkendes.  

Henrik Fuchs: Vi afholdt  en UHM/AK ved kongressen 2013 som eksempel på, hvad vi bruger i Danmark. 

 

         6.2 BHR/UDD 

Henrik Fuchs: Aktivitetslisten og årets pokaler uddelt: vedhæftet 

 

           6.3 UU 

Uli Nomis: Beretningen lægges på hjemmesiden – årets hunde nævnt. Vedhæftet 

           6.4 MT 

Sten Søndergård: 

Takke dirigenten for god indsats og taletid. HB har ønsket forretningsorden for udvalget, og den blev 

godkendt 18. maj 2015. 

Vedhæftet 

Arbejdsgruppe, der arrangerer MT/AK er ok tilfreds. Arrangementerne er planlagt for 2015. Kirsten Lillelund 

og Ulla Mogensen tager en stor del af det arbejde. Corvenius og Janny Møller står for det praktiske i 

forbindelse med arrangementer.  

Vi har i øjeblikket over 100 tilmeldte UHM hunde, så burde man kunne få det til at løbe rundt.  



Debat: 

K.K. Jensen: Henvendelser til DKK skal foregå via hovedbestyrelsen. Dette er en del af aftalen klubberne og 

DKK imellem. Sten: Det var henvendelse direkte til DKKs mentaltestgruppe. 

MT-Udvalget er nedsat af HB og skal rette sig efter disses retningslinjer.  

Mette Terslev: Manglende medlemmer i diverse udvalg, det er et problem.  

Jacob Foght: Der er manglende tillid til Bestyrelsen. Mistillidsvotum. K.K. Jensen : Der kan ikke stilles på GF, 

det fremgår af lovene. GFs afvikling er dirigentens ansvar. Evt. ny dirigent? 

Nina Wennich: Hvad er problemet, valget er jo ikke offentliggjort. 

K.K. Jensen: De personer på valg er valgt ind, da urafstemningen er øverste myndighed. Og kun en 

ekstraordinær generalforsamling kan behandle en mistillidsafstemning.  

Uli Nomis : Godkendelses procedure i RKD af baner. 

Sten Søndergård: Er banen godkendt af DKK, kan den benyttes. Fynskredsen mangler hegn ud mod vejen. 

Til den store test mangler der bevoksning og større areal.  

 

7.  Bekendtgørelse af valget til hovedbestyrelsen  

       Jacob Foght: Lovligheden af afstemningen: Har ikke fået fremsendt stemmeseddel.                                        

       K.K. Jensen har godkendt valget, der er foregået lovmæssigt korrekt. 

    113 stemmesedler  

Svend Corvenius  67 (Valgt for 2 år) 

Henrik Fuchs  54 (Valgt for 2 år)  

Britta Nørrekjær  42 (Valgt for 2 år) 

Pernille Lassen  37 (valgt for 1 år) 

 

Valg af suppleanter: 

38 stemmer afgivet – 6 blanke og 2 ugyldige 

Rikke Johannesson  28 (1. suppleant) 

Uli Nomis  2   (2. suppleant)    

 

 

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

Frede Bak er på valg og genvælges enstemmigt for en 2-årig periode. 

Revisorsuppleant:  Nina Wennich vælges  enstemmigt. 

9. Indkomne forslag 

Arbejdsgruppe til udarbejdelse af nyt AK system:  

K.K. Jensen: Der kan ikke stemmes om forslaget, da det ifølge lovene er HB, der nedsætter udvalg til 

gennemarbejdelse af avlskåringssystem. Generalforsamlingen kan henstille HB om det. Der kan 

være en debat om det.  

Sten Søndergård: Er ikke enig med dirigenten, men begrundelsen for at stille forslaget er,  at der 

mangler tillid til HB. Der mangler et demokratisk islæt i det forslag, som HB har fremsat. Henstiller 

til HB, at der kommer et nyt forslag til næste års generalforsamling.  



Carsten Henriksen: Demokratiet er da til stede. Diverse udvalg bør være til stede ved AK 

forhandlinger. 

K.K. Jensen: Man kan bede HB om at et sådant udvalg nedsættes, og alle kan melde sig til at 

medvirke i dette udvalg. Men udvalget nedsættes  af HB. Forslag bør fremsættes til næste års 

generalforsamling.  

Rikke Johannesson: Der har været et oplæg for avl tidligere, og jeg har selv været med i tidligere 

arbejde og vil gerne deltage fremover.  

Ulla Mogensen: Opfordrer HB til at indkalde suppleanterne til møderne, da der skal mange hænder 

til det kommende arbejde bl.a. med ovenstående.  

Susanne Petersen: Er ny i klubben. Jeg har aldrig oplevet en GF som sådan.HB virker som konger, og 

der mangler åbenhed og samarbejdsvilje.  

Uli Nomis: Har tidligere haft forslag vedr. AK og MB om fjernelse af stopklodser og vil gerne deltage 

i arbejdet fremover.  

Carsten Henriksen: Problematisk GF. De forskellige udvalg skal kunne samarbejde. HB’s oplæg 

lægger op til en bred kreds af interessenter, så alle bliver hørt. Det har været fremlagt til at alle har 

kunnet se det og deltage i en åben debat. Det er svært at finde arbejdsglæden, når man bliver 

sablet ned på denne måde.  

K.K. Jensen: GF næste år bør indeholde et nyt forslag til AK system.  

Eva Bülow: De udvalgsmedlemmer, der har trådt fra, hvorfor har de gjort det. Hvorfor tager man 

ikke imod hjælp, der tilbydes.  Der mangler uddelegering af arbejdet til villige hænder. HB holder 

for meget til sig selv.  

K.K. Jensen: HB kan tage udmeldingerne til efterretning i fremtidigt arbejde.  

 

 

10. Eventuelt 

Kirsten Lillelund: Henstiller til bestyrelsen at opstille K.K. Jensen som dirigent til næste år også.  

Annette Rye Lund: Tak for, at man i år har indkaldt i god tid, regnskabet kom ud rettidigt. Opfordrer 

til allerede nu at sætte dato for næste å, og at K.K. Jensen bliver dirigent.  

K.K. Jensen takker af. Har opfattelsen af, at det er en klub, der har problemer. Husk hundene og 

forsøg at få noget mere samling fremover.  

Henrik Fuchs: 

Tak til K.K. Jensen for god behandling og tak for en god generalforsamling.  

 

 


