
Referat 

  

Alsønderup Idrætsforening 

Hovedbestyrelsens generalforsamling 

onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.30 i klubhuset 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Hans Rasmussen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Hans valgt, og 

Hans kunne konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, da den har været annonceret i 

LokaltNyt. 

  

2. Aflæggelse af beretning  

Velkommen til generalforsamling i ASGI. 

Foreningen kunne fejre sin 134. fødselsdag den 29. marts i år. 134 år ! – Et flot tal.  

Dette år – præget af manglende frivillige både i bestyrelser og hovedbestyrelser, deraf problemer 

med vores hjemmeside, aflysning af idrætslejr…. ;-( 

Til gengæld oplevet – Teater med Sebastian forestilling Hodja fra Pjort - NERF (Ualmindelig mange 

besøgende – fra hele sjælland) – Rulleskøjteafd. På vej op igen efter vandskade - Helt fyldt 

børnebadmintion hold med 24-26 børn og god tilslutning til voksen badminton - Flot gymnastik 

tilslutning samt Gymnastikopvisning (med rigtig mange deltagere og gæster) etc. + initiativer i 

klubhus med foredrag og happy days arrangement. 

I det sidste års tid, har vi i bestyrelsen primært arbejdet med aktuelle opgaver/problemer og ikke 

haft tid/mulighed for at flere forskellige NYE INITIATIVER / områder. 

Økonomi’en vil jeg ikke gå ind på – Det vil Tina fortælle meget mere om når vi gennemgår det 

revidere regnskab. 

Som i mine tidligere beretninger, så er Der er ingen tvivl om, at Skolen og vores daginstitutioner er 

fundamentet for Idrætsforeningen – så det er vigtigt vi bakker op om skolen og gør hvad vi kan for at 

bevare den. 

For selvfølgelig kan vi også mærke i ASGI, at der bliver færre elever på skolen og derfor færre aktive i 

idrætsforeningen. 

- men det ser godt ud mht fremtiden – nybyggeri og fyldte vuggestuer. 

Vi prøver at tale med skolen og lave enkelte aktiviteter i fællesskab – det er svært at samarbejde 

med skolen – vi taler dog med dem – jeg med leder og lærere – også andre – jeg ved der arbejdes på 

ASGI aktiviteter til skolens årlige sommerfest - dog vil det helt sikkert være noget både skolen og 

ASGI bør arbejde meget mere med…. Pt. Har vi dog mest problemer på grund af 

anvendelse/oprydning af vores redskabsrum på Kulsviergården. 



Lidt om denne sæson: 

…og så var det jo i sidste sæson, at vores NERF arrangementer er blevet mere etableret !! Jeg har 

tidligere forklaret hvad det går ud på.. og skrevet meget om det på nettet – men nu en åbning ca. 

hver måned og KÆMPE SUCCES – ca. 150 børn og voksne der sveder og leger/spiller i små 3 timer !!! 

- Vi har taget børnene væk fra computeren – men fastholdt deres computer leg. Som jeg tidligere 

ofte er blevet kontaktet af andre mht vores rulleskøjtearrangement, er det nu NERF KAMP 

arrangementerne jeg ofte fortæller om….  

 

Denne sæson har vi fortsat – ny mødestruktur !! 4 møder på et år !! 

Dette fungerer rigtig godt, med et meget stort fremmøde fra de enkelte afdelinger. 

- Rest elektronisk… 

Vi prøver at skaffe frivillige til vores frivillige poster – bl.a ved facebook opslag, plakater i 

daginstitutioner samt personlig kontakt – men det er svært. 

Forrige år blev vores årlige Idrætslejr aflyst !! Det var ikke muligt at finde frivillige voksne til at tage 

med ….. Sidste år blev den gennemført med få deltagere. I år har vi ingen voksne ledere  – så derfor 

også aflyst i år. 

Vi har ikke opgivet vores årlige idrætslejr – men drøfter på hb møder hvordan vi i fremtiden kan 

gribe det an…. 

Det var i år, at ASGI i samarbejde med FDF og Borgerforeningen i lokalområdet holdt Happy Days i 

Alsønderup den 25. - 27. januar 2019. Det blev hyggeligt, sjovt - og en smule vildt i mørket. 

Weekenden bød bl.a. på bankospil, jagt arrangement, indvielse af Tarzan banen ved Kulsviergården, 

familieløb i sneen, gratis morgenmad, tumlegymnastik for de mindste, seniorgymnastik, florball, 

barsket, håndbold, fodbold, bål, snobrød og FDF aktiviteter, bordtennis, fællesspisning, børnebanko, 

NERF, Hodja fra Pjort teaterforestillinger, hygge i cafeteriet samt mulighed for at møde Lokalrådet, 

borgerforeningen, Kulsvierklubben, Seniorklubben og Lokalarkivet. 

Og så var der de mere lyssky aktiviteter; NATminton, GymNATstik og rulleskøjtedisko, som alt 

sammen foregik i mørke med UV lys og selvlysende effekter. Det var SÅ sejt! 

Alt det på én og samme weekend i Alsønderup!!! 

Stort tak til Kulsviergården og alle foreninger der bakkede op omkring arrangementet, tak til alle der 

frivilligt bidrog og hjalp med at føre projektet ud i livet og tak til alle jer der deltog i aktiviteterne. Det 

var fedt at mødes på tværs og at skabe noget sjovt sammen! 

Vi er også i gang med at etablere en folder – der skal reklamere lidt for vores afdelinger – og 

bestyrelser…. Tine er tovholder, så hvis i vil vide mere – så kontakt hende…. 

Samarbejdet med Kulsviergården går godt. 

Etablering af tarzan bane blev gennemført. (etableret for penge vi fik i fællesskab sidste år) 

Cafeteria er blevet pænt efter vandskaden sidste år. 

Og så har vi taget alle skabe i brug i redskabsrumemt – for første gang i mange år !!!! 

Klubhus. Vi har i mange år arbejdet på, at kommunen skulle vedligeholde vores klubhus….. Det er 

ikke et nemt samarbejde, men det går helt klart bedre end det tidligere har gjort…. Vi er stadig 



meget glade for de flotte renoverede  badeforhold vi fik for 3 år siden samt den ny beklædning der 

er kommet på i denne sæson….  

…og så er det i denne sæson, at Birgit og Finn stoppede med at gøre rent i klubhuset… Det er vi 

selvfølgelig kede af, for ingen kan gøre det så godt som de gjorde – men vi har lavet ny aftalt med 

Rasmus Olesen (lokal ung mand) der har taget over og dette samarbejde er vi meget glade for….  

Desværre kunne dialogen med Hillerød Cykelklub være bedre…. 
Vores plan – tennis bruge lokalerne sammen med Cykelklubben – de ønsker NU AT SAMARBEJDE – 
Men det går ikke så godt….. 
Vi har mødtes og aftalt samt udvekslet nøgler… 
Til juni vil de ryde op – har de sagt  
 
I lighed med tidligere år, vil repræsentanter for de enkelte udvalg selv fremlægge årsberetning.  

 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke -hovedbestyrelsens medlemmer for indsatsen det sidste 

år, jeg ser frem et godt samarbejde i det kommende år.  

Det frivillige arbejde er ikke altid let…. Men tusind tak ;-)  

 

Jeg vil også gerne takke 

-trænere, ledere, udvalgsmedlemmer for den store frivillige indsats I lægger i arbejdet til gavn for 

medlemmerne. 

 

- tak til udvalget bag LokaltNyt. 

- stor tak til byfestudvalget og alle de frivillige medhjælpere – det er jo i år vi fejrer 50 års jubilæum 

og vi glæder os…… 

- Kulsviergården for godt samarbejde. 

-Tak til vores sponsorer. 

-Tak til foreningens medlemmer fordi I vælger at dyrke jeres idræt i ASGI. 

Badminton – Jacob (beretning fremsendt) 

Det er gået godt med Badminton. 
 
Vi er fyldt op på holdet i alderen 8-12 år, hvor vi til tider har været 24-26 børn, når vi har haft 
børn til prøvetræning - er det muligt at få net på den “sidste bane” vil det være super selvom 
det ikke er optimalt. Kan vi finde et “havnet” som nemt kan sættes op vil det også være fint 
når der brander på.  
 
Til de mange børn har vi fået trænerhjælp fra Berit (mor til Marvin og Mathias som spiller) 
Med 3 personer er vi blevet mere fleksibel i forhold til at vi ikke altid kan være der og jeg 
stadig har dårligt knæ!  
 
Voksne spiller torsdag og tilslutningen er fortsat rigtig god og stabil. Flere spiller har ønsket 
at spille 2 gange om ugen så i april spillede de også mandag aften.  



 
Natminton var igen en stor succes hvor børnene hyggede sig godt. Det kan godt laves igen 
da det i januar er sjovt med indendørsaktiviteter.  DGI arbejder også på at lave det samme 
for fodbold - blot til info. 

Antal betalende medlemmer 23 børn og 20 voksne  

Floorbal – Finn 

Fodbold – Nikolai 

Rulleskøjter – Rikke (beretning fremsendt) 

Vi har som vanligt haft åbent ca. 20 lørdage fra kl. 11-15 i vinterhalvåret. Vi har igen i år heldigvis 

kunne bruge cafeteria og køkken igen efter vandskaden i sidste sæson og dette med god indtjening 

til følge. 

Denne sæson har kørt fra slut september, 22/9/18, til start april, 6/4/19, og de første 2-3 måneder – 

før jul – havde vi et meget begrænset antal besøgende – måske pga. rygter om vandskaden sidste 

sæson? 

Dette antal steg markant efter jul, hvor vi havde ca. 100 besøgende hver lørdag. 

Vi har desværre været berørt af aflysninger fra Kulsviergårdens side ud over de tidligt annoncerede 

og er faktisk ikke helt nået op på at have åbent de 20 lovede lørdage i modsætning til tidligere 

sæsoner. Det kniber desværre stadig meget med at skaffe frivillige hjælpere, og vi har desværre også 

måtte aflyse rulleskøjteløb 2 lørdage i denne sæson pga. manglende hjælp. Vi har også i denne 

sæson taget imod betaling via Mobilepay og dette igen i år med stor succes 

Der har også i denne sæson været booket afholdelse af 1 fødselsdagsarrangement næsten hver 

lørdag, men vi har også haft besøg af mange andre små selskaber. Et nyt tiltag er, at vi i den netop 

overståede sæson har udarbejdet et skema/en liste, hvor nye interesserede hjælpere har kunne 

skrive sig på, og haft denne liggende i indgangen. Vi synes, det har været en succes, og vi har fået 

enkelte nye hjælpere. 

Der er ingen tvivl om, at årsagen til vores ”succes” udelukkende skyldes de frivillige hjælpere, som 

Lørdag efter Lørdag hjælper til på Kulsviergården. I forbindelse med denne beretning, vil jeg gerne 

videresende en meget stor tak til disse hjælpere – som ene og alene er medvirkende til, at 

Rulleskøjteafdelingen holder åbent hver Lørdag og er blevet til den succes, som er tilfældet. 

Tak til Tina – for kasserer/regnskab arbejde 

Vi har været forskånet for skader og der kommer stadig besøgende langt vejs fra – så alt i alt har det 

været en OK sæson ;-) 

 

Skydning 

Vi har ikke modtaget nogen beretning fra afdelingen, og de er ikke mødt op. 

(Vi prøver at redde afd. – besøgt dem i kælder – skrevet reklame i Lokalt Nyt – måske nye 

medlemmer på vej) 

 



Teater – Susanne  

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig og fordelte opgaver og ansvar. 

Vi har holdt bestyrelsesmøde 1 gang om måneden i det forgangne år, og heller ikke i år har vi kedet 
os. 

Hodja fra Pjort 

Efter mange og lange overvejelser valgte vi, at årets forestilling skulle være Hodja fra Pjort, altså 
endnu et Sebastian-stykke. Og endnu et stykke med både børn og voksne på scenen.  

Vi kom i mål, trods forskellige forhindringer undervejs i forløbet, og som dem af jer, der overværede 
forestillingen, oplevede, så havde vi vældig store udfordringer med lydanlægget. Det er gammelt og 
slidt og kan ikke længere følge med. Derfor har vi planlagt at bruge penge på nyt udstyr inden den 
næste forestilling. 

Kulsviergården skal have stor ros. Efter at vi i en del år selv har stået for forplejning og servicering, 
valgte vi i år igen at indgå samarbejde med Kulsviergården og Niels. Det har fungeret til alles 
tilfredshed, så det er planen, at det samarbejde skal fortsætte. 

Teaterleg 

I år havde vi mange børn med og alt for lidt tid til dem, så derfor er nogen af os fortsat med at 
mødes med børnene hen over foråret. Teaterleg kalder vi det. 

Vi har brugt tiden på forskellige lege, spil og øvelser med det formål at gøre børnene mere trygge 
ved at optræde og slå sig løs på scenen. 

Fremtid 

Der er også kommet gang i revyen igen – i hvert fald for en stund. Vi optræder, når Alsønderup 
Fester holder jubilæumsfest den 1. juni 2019. Der vil være glædeligt gensyn bl.a. med de 2 damer på 
bænken.  

Næste store forestilling er også planlagt. Vi skal spille Grease. 

Igen i år er der børn og voksne på scenen, og selv om dem der skrev Grease i sin tid ikke havde tænkt 
sig, at der skulle være børn med i forestillingen, så har Sebastians forestillinger om Ronja 
Røverdatter og Hodja fra Pjort lært os, at man ikke skal være bange for at bruge sin fantasi, og at 
man ikke skal lade sig begrænse.  Og kostume- og sminkeholdet plejer at gøre et godt stykke 
arbejde, så mon ikke de også er klar til denne udfordring med at få de helt unge gjort lidt ældre og 
med at få glattet en og anden rynke ud hos dem, der er lidt over den tænkte Grease-alder. Så med 
en god portion fantasi (og sminke) får vi altså plads til alle, uanset om man er 10 eller 75 år. 

Vi starter øveforløbet den 26. maj. 

Kulsvierscenen kunne i år have fejret jubilæum, fordi det er 40 år siden, foreningen blev stiftet. Vi 
har i stedet valgt at fejre, at det næste år er 40 år siden, der første gang var teaterpremiere på 
Kulsvierscenen. Dette vil i en eller anden form blive markeret, når vi har premiere på Grease. 

Tak til bestyrelsen 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i løbet af året. Vi har kæmpet for at få løst alle opgaverne, og det 
lykkedes.  

Vi måtte sige farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, men det lykkedes heldig vis at finde kandidater til 
de ledige poster. 



 

Tennis – Margit (beretning fremsendt) 

Beretning fra tennis afdelingen 2019. 

Banerne er i fin stand. Vi har afholdt en hyggelig aktiv standerhejsning. 

Der er i skrivende stund ikke kommet så mange medlemmer tilmeldt, som vi håber på. Måske p.g.a. 

det kølige vejr. 

Sidste år var der 50 medlemmer lige nu er vi 30. 

Da det ikke har været muligt at skaffe en træner, samler jeg de juniores der vil spille og træne 

sammen fra torsdag den 6.juni kl. 16. Er der basis for det, fortsætter arrangementet sommeren ud 

med pause i skolernes sommerferie. 

Søndag den 16. juni kl. 10 holder vi ÅBENT HUS. Vi lægger op til en hyggelig familiedag med udlån af 

ketcher og bolde. Slutter med en pølse på grillen. 

Til gengæld for afmatningen i tennisafdelingen er der ved at opstå en bordtennis afdeling. De sidste 

to vintre er der blevet spillet i klubhuset. Indtil nu har det været pensionister. Jeg har oplevet flere 

som er rigtig glade over, at der igen er en sportsgren de kan klare trods div. fysiske 

skavanker. Inden vinteren håber jeg der vil være et bookingsystem til klubhuset klar, 

således at vi kan melde ud med en bordtennisafdeling, hvor man i lighed med tennis kan booke 

plads. 

I ønskes en god generalforsamling. 

Venligst Margit Enevoldsen 

Gymnastik – Lise  

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af Tina Folkmann.  

Regnskab for støtteforening blev ligeledes gennemgået. 

Regnskabet blev godkendt efter gennemgangen.  

 

4. Indkomne forslag 

Der var ikke kommet nogen forslag. 

5. Fastsættelse af kontingenter for støttemedlemmer og passive 

medlemmer 

Hovedbestyrelsen indstiller til at kontingentet forbliver uændret på 10 kr. til passive medlemmer. 

(passive medlemmer er primært Banko folk) 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tina og Peter er på valg og genopstiller. De blev valgt. 

Christian og Pia ønsker ikke at fortsætte. 

Rasmus Mark Christensen og Rasmus Dahl Jensen blev valgt ind i bestyrelsen for 1 år.  

Valg af bestyrelsessuppleant: 

Christian blev opfordret til at opstille og accepterede dette. Han blev valgt. 

Valg af revisor: 

Poul Erik Sandholdt er villig til genvalg og bliver valgt.  

Valg af revisorsuppleant: 

Linda Lyng Madsen er villig til genvalg og bliver valgt. 

Valg af fanebærer 

Der findes ingen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny.   

Valg af fanebærersuppleant: 

Der findes ingen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde 1 ny.   

7. Eventuelt 

Formanden informerer at der i år har været indstillinger til følgende pokaler: 

Aktivpokalen: 

Aktiv pokalen i år går til Margit Hjorth Enevoldsen fra Tennis afd.  

Hun er en aktiv person i vores tennis afd.  

Træder til når der er brug for det. Selv træner er hun blevet i år da der ikke kunne findes en træner 

til børneholdet og det skulle ikke komme på tale at de ikke kunne spille tennis  

Hun er med til at gøre vores klubhus hyggeligt at i til med nye blomsterkasser og bænke.  

Hun er aktiv i forskellige sammenhæng som Happy Days Fællesspisning i Idrætforeningen har 

kontakt til SSP medarbejderne i kommunen og lave gerne et arrangement med forskellige 

foredragsholder.  

Hun er en rigtig god for vores idræt og lokalsamfund.  

Hende kunne vi godt bruge mange flere af.  

Tak Margit  

Foreningslederprisen: 

Lise Lausten Frederiksen, formand for gymnastikafdelingen, modtager dette års foreningslederpokal. 

Lise er utrolig engageret i sit virke for gymnastikafdelingen. Altid parat til at give et velargumenteret 
svar på diverse henvendelser fra forældre, instruktører, hjælpeinstruktører, Kulsviergården og 
mange andre. Hun er meget fokuseret på, at ting bliver fulgt til dørs, og at alle parter får besked om, 
hvad der er besluttet, lavet om, eller hvad der nu har været på dagsordenen. Hun bekymrer sig 
meget om vores omdømme og er meget bevidst om at vi i lokalsamfundet er afhængige af hinanden 
og at vi skal have en god dialog, foreningerne, skole og institutioner imellem. 



Hun er god til at være synlig både i børnehave, på skolen og i hallen. Hun er altid villig til at stoppe 
op og lytte til folk, tage vores forening i forsvar og bringe misforståelser eller utilfredshed videre til 
løsning i gymnastikbestyrelsen, eller hvor det ellers måtte være relevant. Hun forsøger også ihærdigt 
at skaffe nye instruktører og hjælpetrænere hvor end hun har sin gang. Det har givet resultater flere 
gange. 

Hun har styr på vores årshjul og er god til at få de rette punkter på dagsordenen, så vi har ny sæson, 
juleafslutning og meget andet klar til tiden. Hun når også at skrive de fleste referater og lave 
opgavelister, tilmeldingssedler, med mere klar til fysisk uddeling eller udsendelse pr. mail. 

Det tager utrolig meget af Lises tid at være så engageret. Ofte bliver det de sene aftentimer, der 
bruges på diverse gøremål for gymnastikken. Rækker de ikke, har Lise mere end en gang, afholdt en 
eller flere feriedage udelukkende for at få ting klaret for foreningen. 

Lise har også fundet tid til at deltage i planlægningen af Happy Days, og var også aktiv på selve 
dagen. Ud over dette har hun været aktiv på vores Puls/Styrke hold, ikke kun som udøver, men også 
som vikar, når Lene har måttet melde afbud. Det er faktisk endt med at Lise har taget skridtet fuldt 
ud og er instruktør for dette års sommerhold. 

Ovenstående bevidner, efter min mening, at vi i Lise har en ihærdig ildsjæl, som er med til at fremme 
kendskabet til vores forening og skabe et godt renommé, så flere ønsker at være en del af lige netop 
vores fællesskab. Jeg synes at hun skal have et klap på skulderen, efterfulgt af et stort og rungende 
”tak for indsatsen”, og for at slå det fast med syvtommersøm, at vi virkelig mener det, overrække 
hende foreningslederpokalen, som symbol på vores taknemmelighed for hendes store indsats. 

Idrætslederprisen: 

Kulsvierscenens bestyrelse indstiller hermed Susanne Andreasen til Årets Foreningslederpokal 
/Idrætslederpokal /Aktivpokal eller æresmedlem. 
 
Susanne har i mange år været medlem af teaterafdelingen Kulsvierscenen. 
 
Gennem årene har Susanne aktivt påtaget sig mange opgaver, som instruktør af børneteater, tekst- 
og sang forfatter til diverse revynumre, revy instruktør og aktør på scenen. 
 
Da man for nogle år siden diskuterede Kulsvierscenen fremtid tog Susanne kampen op, og var 
fortaler for at bevare afdelingen. 
 
Trods faldende medlemstal og publikums interesse bevarede hun troen på at teater afdelingen har 
en vigtig plads i vores lokalsamfund og hun lod sig vælge til formand for teaterbestyrelsen. 
 
I erkendelse af at afdelingen p.t. ikke har de ressourcer der skal til for at tilgodese både børne-, 
unge- og voksenteater har Susanne fået kombineret disse aktiviteter i et, ved at spille 
familieforestillinger. I de sidste 2 års forestillinger har der været medvirkende fra 9-10 års alderen og 
op. Og med forestillingerne Ronja Røverdatter og Hodja fra Pjort har det skabt både interesse for 
flere publikummer og deltager. Der kommer flere og flere nye til og i den seneste sæson har vi fået 
flere med fra andre byer. 
 
Susanne er arbejdsom, flittig, bevarer overblikket og samler de overordnede tråder der skal til for at 
få styr på afdelingen og skabe gode resultater. 
 
Susanne er en fighter når hun brænder for noget, og løber ikke fra sit ansvar. Det sås tydeligt under 
dette års forestillinge. Der var flere større udfordringer end normalt. På grund af sit store 



engagement og overblik, var der ikke mange af de medvirkende som blev urolige, da de aldrig nåede 
at forstå at der havde været udfordringer. Og da der manglende en pianist – med kun 3 øvegange 
tilbage, blev dette også løst. Det er en stor evne og gave at have – især i instruktør rollen – at formå 
at bevare roen så ingen opdager hvor urolig Susanne egentlig var. 
 
Susanne har også humor og tør ”udstille” sig selv og skabe god stemning. Som da der til en prøve var 
brug for en ja hat. Susanne tog gerne ja hatten på, til stor morskab for alle.  
 
Susanne stiller STORE krav til sig selv. Hun har ambitioner og brænder for arbejdet i 
teaterafdelingen. Susanne går altid forrest når det gælder om at skaffe sponsorater til afdelingen.  
 
Susanne er ikke bange for at satse og tage chancer og har det sidste år selv taget instruktør 
kasketten på. Og i næste års forestilling satser hun også og udfordre alle for at prøve noget nyt. Og vi 
er sikre på at også næste års forestilling bliver en succes. 
 
Susannes hjerte banker for kulsvierscenen og hun ser det som en vigtig opgave at give børn, unge og 
voksne mulighed for at prøve kræfter med denne form for kreativitet. 
 
For at bevare sammenholdet og teaterinteressen hos de børn der var med i Hodja fra Pjort, har 
Susanne i år taget initiativ til teaterleg for dem. 
 
Susanne motto er at der i teaterafdelingen skal være plads og rum til at alle kan deltage, udvikle sig 
og ha’ det sjovt. 
 
Teaterbestyrelsen syntes at Susanne er en værdig kandidat til prisen og at hun i høj grad fortjener en 
anerkendelse for hende stores indsats for Kulsvierscenen. 
 

Spørgsmål fra salen. 

•   

 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden. 

 

22. Maj 2019  

Christian Bruun Jensen 


