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Referat fra Grupperådsmøde, Esbern Snare 

23-02-2019 
 

Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte 

en dirigent. 

 

A. Valg af dirigent og referent 
Kandidat fundet. Henrik Weigelt blev valgt (Herefter Henrik). Henrik konstaterede at rådsmødet var 

lovligt indkaldt. Hvorefter der var valg af referent. Kandidat Carsten Jacobsen blev valgt. Henrik 

gav herefter ordet til Tonny Larsen (Herefter Tonny). 

 

B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

Beretning fra formand, Tonny Larsen 
Først lidt omkring de fysiske rammer. 

 

I løbet af 2018 har vi med tilskud fra kommunen fået vedligeholdt, renset og malet vores tag, vi har 

med forældre og leder kræfter fået tjæret hele Ellinglund hytten, det var godt, og det var tiltrængt. 

 

Der er herinde rykket rundt på materiale og patruljerum, så pladsen udnyttes bedre, vi har stadig et 

brændende ønske om både nye toiletter og et nyt køkken, men en meget enig styrelse har besluttet at 

øverst på prioritetslisten står der bålhytte, det er et projekt til omkring 150.000,- som vi i et stykke 

tid i det små har arbejdet på at skaffe nogle fondsmidler til, det er ikke rigtig lykkedes endnu, vi har 

selv nogle af pengene, desværre lige nu i form af nogle gamle Danske bank Aktier, men det kan 

forhåbentlig kun blive bedre. 

 

De af jer som sad her sidste år kan måske huske at vi talte om Saltbæk hytten, og de udfordringer vi 

havde omkring at passe godt nok på den, og sørge for at den kunne vedblive med at være en 

attraktiv udlejningshytte, uden at blive en belastning for gruppen. 

Der er i efteråret 2018. Oprettet en almennyttig forening med navnet Saltbækhyttens venner, som 

fra i år vil forpagte hytten af os, tage sig af udlejning, almindelig drift og vedligeholdelse. 

Der er lige nu omkring 14 medlemmer, i foreningen (vi håber at blive flere) og der er valgt en 

bestyrelse med overvægt af personer med direkte tilknytning til DDS Esbern Snare gruppen. Der er 

indgået en aftale om en forpagtningsafgift på 20.000,- om året, hvilket cirka svarer til det behov vi 

har for selv at bruge / leje hytten. Foreningen Saltbækhyttens venner har overordnet 2 formål: 1 at 

drive, udleje og tage sig af Saltbækhytten. 2. at støtte DDS Esbern Snare gruppen. 

Det er nogle gode mennesker der allerede nu er i gang med opgaven, og det giver mig en rigtig god 

fornemmelse og tro på at det er en rigtig beslutning, som på sigt vil være til stor gavn for gruppen. 

 

Så til de organisatoriske forhold. 

2018 Har været et år der har slidt noget på os, vi har mistet gode lederkræfter, sygdom, barsler som 

er blevet meget lange, og desværre også folk som er kørt trætte og som undervejs lidt har mistet 

gnisten i det frivillige arbejde, det har betydet at vi har været nødt til at rebe sejl, og lige nu ikke har 
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nogen mikro-gren for de yngste spejdere, det er ikke en optimal løsning, men den har været 

nødvendig for at få enderne til at nå sammen.  

Som medlem af styrelsen har jeg et medansvar for at sørge for at der er lederkræfter nok i gruppen, 

det er en opgave der ikke er blevet lettere i løbet af årene, og eftersom jeg må konstaterer at jeg ikke 

kan trylle dem frem, Vil jeg gerne i dag forsøge at trygle et par frem. Hvis vi skal leverer et godt og 

indholdsfyldt tilbud til jeres børn, så har vi brug for mere end økser og telte, vi har brug for nogen 

af jer, vi har brug for nogle voksne ledere! og startkravene behøver ikke være høje, vi ønsker os at 

det er nogen som kan li børn, som kan li at være en del af et fællesskab hvor vi hjælper hinanden 

imens vi har det sjovt, som kan li at være ude, og som ikke er bange for at blive lidt beskidte 

indimellem. Vi har brug for jer. 

 

Vi har også brug for at blive bedre til at fastholde og udvikle flere af vores klan spejdere til at blive 

en del af lederfællesskabet, for selv om der er mange af de unge der på et tidspunkt rejser ud af 

byen, så er det ikke dem alle sammen, og det er ikke altid for evigt at de rejser, det er noget jeg selv 

som forældre til en 17 årig spejder vil prøve at gøde jorden for, og det håber jeg at jeg ikke vil være 

alene om. 

Ikke alene har de en masse spejderviden og erfaring allerede, de kommer også med en dejlig masse 

skøre ideer som er med til at gøre det sjovt, inspirerende og givende at være spejderleder.  

 

Som en del af styrelsen har jeg den glæde at følge med i, ikke bare de aktiviteter og ture som bliver 

planlagt og afviklet henover et år af vores engagerede ledere, men også den omsorg der er for den 

enkelte spejders trivsel og udvikling. Vi har nogle fantastiske, voksne ledere, som sammen tager 

ansvar for, at vores børn får del i det gode spejderfællesskab. De ligger et stort, frivilligt, ulønnet 

engagement, de tager ansvar, de er der for hinanden, og de er der mest af alt for vores børn. Det vil 

jeg igen i år gerne sige tak for! 

Derfor skylder vi forældre dem også opbakning!  

 

Vi skylder vores ledere at vi taler med vores børn om at de skal opfører sig ordentligt, for nu at 

blive lidt billedlig, at de skal accepterer at der er nogle spilleregler, at alle skal bidrage med noget 

for at holdet kan opnå gode resultater, at der er en træner, at det er træneren der bestemmer! og i 

sidste instans, (og det her er rigtig spejderpolitisk ukorrekt, men jeg mener det!) at hvis man ikke 

kan finde ud af at være en del af teamet, hvis man vælger at modarbejde træningen, så kan man 

risikerer at blive sat af holdet. 

 

Vi skal være rummelige, og vi skal være det på trods af omstændigheder, men vi skal ikke være det 

på bekostning af resten af patruljen. 

 

Og, så skal vi sørge for: at de er hernede til tiden, at de har meldt sig til eller fra, og at de har tøj på 

så de kan holde varmen. 

 

Hvis vi sørger for det, så kan Spejderbevægelsen give vores børn og unge noget helt uvurderligt til 

gengæld. De sociale færdigheder som vores børn udvikler hernede, respekten for andre mennesker, 

en accept af at der er andre måder gøre ting på, end den vi har hjemme hos os selv.  

Evnen til at samarbejde om en opgave, til at nytænke, og være kreativ. 

Evnen og modet, til at tage lederskab over en gruppe, og mindst lige så vigtigt, sindet til at 

accepterer en kammerats lederskab over patruljen. Modet til at hvile i sig selv og stå ved sine 

værdier.  
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Det er færdigheder som de udvikler her, i deres blå uniform, med deres kammerater, og deres 

spejderledere, og som vil være af stor værdi for dem resten af deres liv.   

 

Vi er glade for jeres hjælp med spildkørsel for spilopperne, den er helt afgørende for, at vi kan 

tilbyde vores spejdere det vi gør, vi modtager faktisk et årligt tilskud fra spilopperne på ca. 

160.000,-   

Med det antal spejdere vi har, kan i selv sjusse jer til hvad det betyder for det kontingent i betaler 

for en spejder. 

Det er nemlig penge som vi bruger til at holde kontingenterne nede, priser på ture, betale materialer 

osv. Med.  

 

Jeg slutter hermed min formandsberetning. 

 

Beretning godkendt. 

 

 

Beretning fra Mikro og Mini, Claus Riber. 
 
Da vi startede året 2018 var der ni mikrospejdere og 19 minispejdere. Mikro-minimøderne blev 
afholdt på samme dag og tid – men aldersdifferentieret. Primære ledere for de to grene har været 
Anja, Claus, Hamid, Lykke, Randi og Rene.  
 
Mærker til uniformen er minispejderne altid glade for - minispejderne startede med at tage mærket 
”God kammerat”, som blev entusiastisk gennemarbejdet. Derefter var der fremstillingen af 
spejdernes helt personlige bestikpose - med super flotte tryk. 
 
Vi fik også gennemgået en masse koder, så spejderne kunne snakke sammen på deres helt eget, 
hemmelige sprog. 
 
Årets sommerlejr, Kr. Himmelfartsferien, gik i år til en dejlig lille hytte - Kobækhytten, ved 
Skælskør. På sommerlejren havde vi tre skønne dage med høj solskin og en rigtig god stemning. 
Vi var ude at gå lange ture, vi badede nede ved stranden, og om aftenen blev der lavet og guffet 
lækker bålmad og lækre desserter. 
 
Efter sommerlejren, brugte vi et par gange på at lære om, hvad vi kunne finde nede ved de danske 
strande i Kalundborg. 
 
Den 23.maj startede vi et nye naturforløbsmærke, hvor spejderne lærte om, hvad der kan findes og 
høres ude i naturen - også hvad der ikke skal være i naturen, samt hvad der kan spises fra 
naturen. 
 
Til sommerferien sagde mikrogrenen farvel til Hamid og Randi. Anja fra minigrenen blev sendt på 
orlov.  
Inden sommerferien blev der truffet beslutning om, at der ikke blev tilbud mikrospejd efter 
sommerferien – dette som følge af manglende lederkapacitet.  
 
Efter oprykningen – hvor mikrospejderne var rykket op som nye 1 års minier – seks 2. års minier 
var blevet til juniorspejdere – var der 16 aktive 1. og 2. års minispejdere tilbage i minigrenen. 
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Traditionen tro startede vi året med at tage kniv- og savbevis, som skulle bruges ved de 
efterfølgende fire møder, hvor minispejderne tog forløbsmærket Håndelag. Her skabte 
minispejderne deres helt eget mesterværk af et fuglhus. 
 
Som noget nyt, prøvede vi også kræfter med Drama/Gøjl, hvor minispejderne lærte at jonglere, gå 
på stylter og lave deres eget gøglerudstyr.  
 
Halloween-overnatning i Saltbækhytten var rigtig sjovt - minispejderne hyggede sig rigtigt meget. 
 
November måned var fyldt med fremstilling af fakler samt deltagelse i fakkeloptoget. 
 
I løbet af efteråret er der stoppet nogle minispejdere, og med udgangen af 2018 var der 12 (og nu 
9) minispejdere og tre faste miniledere Claus, Lykke og René og Mathias fra troppen som hjælper. 
 

Beretning fra Junior, Henrik Thomsen 
 

I dag er der 10 spejdere i juniorgrenen, sammenlignet med de 15 vi var efter sommerferien. 

Sommerlejren gik til Thurø bund. Som forberedelse hertil tog vi småbådsmærket. En del af mærket 

var at bygge en tømmerflåde og den blev testet i Ellingelundsøen. Vi var også ude at sejle med 

hjemmeværnsbåden, hvor vi fik lov til at styre, samt høre om kort, motoren og meget mere. Efter 

sommerferien tog vi et af de helt nye mærker; Energi og håndværk. Dette inkluderede blandt andet 

et besøg på Asnæsværket. Der blev også taget et mærke om at være en god patrulje. Sidste mærke 

hed ”International” mærke bestod i at fremstilling et spil. Før sommerferien lavede 3. junior både 

pioner (”lygtepæl” ved spejderhytten) og de lavede deres egen kniv, hvor Tonny også hjælpe til. 

Det var meget vellykkede forløb. 

 

 

Beretning fra Trop, Lisbet Andersen  
 

Januar 2018 – 14 tropsspejder, hvoraf to var på efterskole. Lederne er en gentagelse fra sidste år – Steen og 

undertegnede. Torben Hjulskov kalder vi på nå der skal bruges specifikke skills – og Henrik Weigelt deltager 

i vores ture/udlandsrejser. 

Møderne fra januar – juni: Kort/kompas – Mærke/Udeliv: rafter sisal / planlægning af patruljetur / 

abehænder-tyrkerknob – Mærke/klar dig selv: 112  

Tænkedag og Sct. Georg var også en del af troppens møder i vores spejdergruppe. 

I divisionen har troppen deltaget i fællesmøder med de andre troppe fra divisionen – og 

divisionsturneringen 2018 var en adventure-hike fra Nykøbing Sj. til Stokkebjerg skov med forskellige 

udfordringer undervejs.  

Der blev desværre ikke deltagelse i Oak City Rally 2018 – sammenfald mellem divisionsturnering – men vi 

kommer stærkt igen i 2019. 

Sommerferien 2018 – noget alle i troppen (og klanen) havde set frem til– Kandersteg, Schweiz 2018. Tidligt 

afsted fra Roskilde station – fem togskift – og så skulle vi være i Kandersteg kl. 19…. Den plan fulgte 

Deutsche Bahn ikke – alle tyske tog var forsinkede, men vi nåede frem – kl. ca. 23… Dagene i lejren blev 
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brugt på mange forskellige udfordringer – nogle mere udfordrende end andre – både fysisk som psykisk – 

men højt var humøret hver gang en udfordring blev klaret – ikke mindst da alle tropsspejderne stod på 

toppen af bjerget ved Fründenhütte – 2.562 højde. 

Når en tur starter godt – bliver det en god tur. Det var vores Kandersteg-tur. Flere forældre sørgede for 

transport til Roskilde – andre havde bagt til vores morgenmad – smurt vores frokost – og forberedt en god 

aftensmad, der blev spist i toget. En udlandstur kan også kun lade sig gøre, hvis der er penge i kassen – alle 

deltagere, og deres forældre, har deltaget aktivt i indtjeningsopgaver.  

I løbet af sommerferien stoppede to tropsspejdere – tre tropsspejdere blev afleveret til klanen – og der 

kom nye fra junior. 14 tropsspejdere var klar til at starte, heraf en enkelt på efterskole. 

Forældremøder hos troppen har altid stor opbakning – også i september 2018 – hvor program/ture blev 

gennemgået / mobilpolitik etc. – og ikke mindst Spild med fordeling af indsamlingsdage og 

genbrugspladskørsel, der er så vigtig for gruppens økonomi. Og nu hvor vi er i gang med tropsforældrene – 

Der er altid stor opbakning – bl.a. er der også i dag rigtig flot fremmøde af tropsforældre. 

Tropsmøderne efter sommerferien startede med et par gejst-møder. Bueskydning - aftentur med 

marinehjemmeværnets båd inkl. speed-tur i gummibåd – og forplejning: røde pøler og skipperlabskovs. Et 

møde blev også brugt på falck-stationen, hvor bl.a. en ambulances indhold blev grundigt gennemgået. ”Giv 

liv” – et program fra Hjerteforeningen med hjertemassage og hjertestarter gav et fint mærke til alle 

tropsspejderne.    

Nogen af tropsspejderne er startet på årsmærker – nogen Vikinge-mærket (korte bukser 24/7 i 365 dage – 

altså også når de er i skole og fest) andre Shorty-mærket (korte bukser til alle spejdermøder-

/arrangementer. 

Efterårsferie = PLAN – hvor fem tropsspejdere tog afsted – og kom hjem, fyldte med fantastiske 

spejderoplevelser – nye spejderkammerater – og med mod på endnu flere oplevelser udenfor gruppen. 

Fakkeloptog er en fast tradition med stor deltagelse af tropsspejdere. En anden tradition er julefrokost for 

klan, styrelse og ledere – i år lagt i hænderne på tropslederne, der indbød til spejder-masterchef. 

Deltagerne blev blandet i patruljer – fik udleveret ingredienser, og efter to timer var hver patrulje klar med 

stegt andebryst, kogte kartofler, rødkål, brune kartofler og sovs. Dessert – ris a la mande med kirsebærsovs. 

Engagementet var meget stort, snakken gik rigtig godt, skills blev delt og resultatet var super lækker mad. 

En gentagelse fra sidste års rapportering: Traditionen tro – året 208 blev sluttet med nissetur i Asnæshytten 

inkl. pangelspil – også i år med gæster – hele klanen kunne ikke gå på juleferie uden nissetur og pangelspild, 

og deltog aktivt i arrangementerne. Herefter kunne alle gå på juleferie. 

Slutteligt - Tropsspejderne har vi jo i fire år – og det er fantastisk at se den udvikling, der sker med de unge 

mennesker – fra teenagere, der er midt i ”ommøblering” i hjerne, til ansvarsfulde unge mennesker, der 

tager ansvar for spejderkammerater, gennemførelse af ture, og hjælper i andre grene. Jeg er helt sikker på, 

at gruppens tropsspejdere er unge mennesker, der i fremtiden vil gøre en forskel. 
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Beretning fra Klan, 2018-2019, Nicklas Frederik Jensen 
 

I Klanen er vi i øjeblikket 8 spejdere der møder op hver tirsdag, hvor vi laver en masse forskellige ting. Det 

kan være alt fra seriøse planlægningsmøder hvor alt bliver nøje udført og tilrettelagt, til et spil Partners 

med æbleskiver og kakao. Denne variation af indholdet i møderne er vigtigt for os i Klanen, da vi prioriterer 

at spejdermøderne skal være noget man ser frem til, og når man kommer fra en benhård og lang skoledag, 

kan det være rart at spille et slag kort i stedet for at skulle fortsætte i det høje tempo.  

Nu må det endelig ikke lyde som om at vi ikke udretter noget; for det gør vi skam.  

I det forløbene år har vi være i gang med at tegne og skaffe materialer til vores nye bålplads nede bag ved 

klanrummet. Vi har lavet på den af flere og syntes selv at vi er ved at se lys for enden af tunnelen. 

  

Der er rykket 3 nye spejdere op i klanen i 2018 hvilket vi er meget glade for da vi ikke var ret mange til de 

ugentlige møder. De første møder med de nye klanspejdere blev brugt på at få fortalt grundlæggende hvad 

det vil sige at være klanspejder samt oprydning af vores rum. 

 

I Klanen holdte også et klankollektiv hvor vi opholdte os i hytten i stedet for vores eget hjem en uges tid, 

det var rigtig sjovt at prøve, og derfor skal succesen selvfølgelig gentages i uge 10(2019).  

Vi brugte også vores klankollektiv som en slags arbejdsuge hvor vi virkelig fik taget nogle spadestik til 

bålpladsen. Bålpladsen er sat til at være 100% færdig og klar til brug med bænke osv. Inden sommeren 

2019 

Vi gentog igen succesen med at planlægge natløbet til troppens årlige juletur. Det var et rigtig fornuftigt 

natløb og vi fik indtryk af at vi var inde på noget af det rigtige i forhold til seriøsitet kontra humor. De nye 

klanspejdere havde det også sjovt ved at få lov at stå på den anden side af et natløb. 

I dag er det også os der står for tænkedags-ceremonien, og det er en fornøjelse at give spejderånden videre 

til nogle nye.  

Vi har snakket en smule om i klanen at tage på en roadtrip-sommerlejr, som vi har forstillet os skal 

involvere at vi blandt andet skal besøge en tysk spejdergruppe, hvori vores udvekslingsstudent Birte er 

spejder til hverdag. Vi har dog ikke planlagt nogle detaljer endnu med blot leget lidt med ideen. 

 

Beretning fra Gruppeleder, Henrik Weigelt 
 

Tak til de ledere der i løbet af året har gjort en stor indsats for at skabe gode oplevelser for vores spejdere. 

Generelt har året været som det plejer med de traditionelle ture og arrangementer. 

De enkelte grenes beretninger blev godkendt. 
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C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 
Kasserer Lene Pedersen fremlagde regnskabet. Året 2018. 

 

Billigt år da Kanterstegturen blev primært betalt via indtjente og opsparede penge. Desuden har der 

ikke været et stort forbrug af materialer 

Ikke brug for hjælpefonden i år. Hjælpefonden er en opsparing gruppen har lavet med det formål ar 

kunne støtte spejdere som er økonomisk dårligt stillet, i form af bidrag til dækning af kontingent og  

Lokale og anlægsfonden er nedlagt, så den 0.5 mill skal ikke længere ligge som sikkerhed for 

hytten. Men det er ikke penge at gruppen råder over. Danske Bank aktierne beholdes fortsat på 

grund af den lav kurs. 

 

Saltbækhytten er blevet forpagtet ud i 2019. Det betyder at vores lejeindtægt fra saltbæk 

hytten bliver mindre men at vi til gengæld ikke skal tænke på vedligehold, den manglende 

indtægt fra lejen udlignes mere eller mindre i kraft af mindre tilbagebetaling til kommunen. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

D. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 
1. Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsats for indeværende år 

 

De seneste år fokus på materielle ting som hytten og bålhytte men i 2019 fokuseres på: 

 

1: Vi vil i 2019 være flere spejdere 

2: Vi vil styrke ledersammenholdet 

 

Thomas Helbo: hvordan får I flere spejdere? Svar: Lisbet: ”Tag en ven med” i spejdergrenen.  

Nicklas: brug Facebook til at nå flere potentielle nye spejdere. Tonny: desværre har vi ikke 

ledere til at drive mikrogrenen nu. Det ville ellers hjælpe på situationen. Anja: Hvordan får vi 

flere ledere? Tonny: vi har prøvet flere aktiviteter. Åben hus f.eks. Men ikke rigtig givet 

resultat. Måske et mere generelt problem?   

Steen: Kunne vi lave en stand på en af messerne i byen? Forældre opfordres til at sprede 

budskabet om spejder.  

 

Udviklingsplanen blev godkendt af forsamlingen 
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2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

Der var ikke yderligere at bemærke end anført under pkt. 1. 

 

 

3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

 

Vi fastholder kontingentet da 2018 var et billigt år. Budgettet er stort set uændret fra 2018 og med mål om 

ikke at lave overskud. Flest penge søges brugt i det direkte spejder arbejde og mindre på driftsomkostninger. 

Indtægterne fra spild noget reduceret i forhold til tidligere år. 

 

På baggrund af dette vedtog grupperådet budgettet. 

 

F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under 

hensynstagen til §14.5: 
Henrik orienterer kort om fastsættelsen af bestyrelsesmedlem, hvor der foreslås, at gruppestyrelsen 

fremover består af: 1 formand, 7 forældre/særligt interesserede, 5 ledere, 3 unge i styrelsen. I alt 16 

medlemmer. 

 

Antallet til bestyrelsen blev vedtaget. 

 

G. Valg til bestyrelsen 
1. Bestyrelsesformand, kasserer og evt. øvrige forældre 

 

1. Bestyrelsesformand:   Tonny Larsen  Ikke på valg 

2. Kasserer:    Lene Pedersen  På valg - genvalgt 

3. Forælder   Carsten Jacobsen Genvalgt 

4. Forælder   Lars Harder  Ikke på valg 

5. Forælder   Rasmus Ehlers Nyvalgt 

6. Særlig interesseret  Finn Larsen   Genvalgt 

 

2 pladser blev ikke besat 

 

2. Valg af unge – på valg, modtager alle genvalg. 

1. Ung i styrelsen Laura Knudsen   

2. Ung i styrelsen Nicklas Frederik Jensen 

3. Ung i styrelsen Patrick Sørensen 

 

3. Valg af ledere 

1. Tropsleder:   Lisbet Andersen (ikke på valg) 

2. Minileder:   Claus Riber  (nyvalgt)  

3. Juniorleder:   Peter Larsen  (ikke på valg) 

4. Klanleder:   Erik Juul Larsen (nyvalgt) 
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4. Valg af suppleanter 

1. Suppleant:   Åben                   

2. Suppleant:   Åben 

 

Ovenstående blev valgt ind i bestyrelsen. 

 

H. Valg af gruppens repræsentanter til Korpsrådet 
1. a   Anja Berner 
2. b   Lisbet Andersen 

 

I. Valg af gruppens repræsentanter til Divisionsrådet 
Følgende blev valgt til divisionsrådet (20/3 2019): 

   Henrik Weigelt 

   Peter Larsen 

   Tonny Larsen 

   Lisbet Andersen 

 

J. Valg af revisor og revisor suppleant 
1. Revisor:    Randi Carlsen 

2. Suppleant:   Hans Christian Andersen 

 

K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 
Ikke noget at berette. 

 

L. Eventuelt 
Henrik takkede af som dirigent, hvorefter Tonny overtog ordet: Håber I har fået et godt indtryk af 

vores aktivitet. At vi på trods af et svært år, forsat er fulde af energi og entusiasme.  

 

Tonny takkede herefter for god ro og orden, og afsluttede mødet!  

 

Kalundborg d. 23. februar 2019 

 

 

      
 

________________________________________________________________________________ 

Carsten Jacobsen  Tonny Larsen  Henrik Weigelt 

Referent   Formand   Dirigent 
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