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Ordinære Generalforsamling 
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 19:30 
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
 
I alt 173 stemmeberettigede var mødt frem.  
 
Bestyrelsesformand Henrik Lindholm bød generalforsamlingen velkommen. 
 
Dagsordenen var som følger: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4. Indkomne 2 forslag 

1. Fastholdelse af FM-signalet (Jørn Bernstorff Nielsen, Dyrupgårdsvænget 20) 
2. Opsigelse af samarbejdskontrakten med YouSee (Jørn Bernstorff Nielsen, Dyrupgårdsvænget 20) 

5. Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløbsramme for køb af programmer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 
7. Valg af 1. revisor og 1. revisorsuppleant 
8. Eventuelt 

 
 
Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Kaj Møller Nielsen som dirigent. 
 
Kaj Møller Nielsen fastslog at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet i Dalum Hjallese Avis 
torsdag den 2. januar 2020 samt på Infokanal og hjemmeside. 
 
Stemmeudvalg ved skriftlig afstemning: 
Gert Jensen og Knud Hedelund  
 
Indsamling af skriftlige stemmer samt optælling af afstemning ved håndsoprækning: 
Gert Jensen, Knud Hedelund og Torben Broholm  
 
Torben Broholm som referent. 
 
Det blev meddelt, at indlæg fra medlemmerne skulle foregå fra talerstolen. 
Dagsorden godkendes af generalforsamlingen. 
 
 
Dagsorden pkt. 2. Formandens beretning 
 
Henrik Lindholm 
 
Beretning for 2019 
 
Velkommen til foreningens generalforsamling 2020. Det 51’te år i foreningens historie.  
 
Jeg vil indlede med den største tak som det er muligt at sige, til det medlem, som skrev til os med dette 
budskab: ”Få det løst!!!” 
 
Det er bare alletiders at i medlemmer, er så sikre på at vi i bestyrelsen kan fixe det meste – det finder jeg 
naturligvis ikke mærkeligt, for vi kommer som regel igennem med det vi sætter os for. 
 
…og, så alligevel ikke! Mailen med denne tekst var vedrørende den konflikt som verserer mellem YouSee og 
Discovery, som hos os har haft hele 10 kanaler og dermed en betragtelig omsætning alene her hos os.  
Uagtet, vi godt ved, at vi gør det godt her i foreningen, så ligger lige netop den konflikt, dog udenfor vores 
mulighed for løsning. Desværre! 
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Næ – til gengæld er denne konflikt skyld i, at jeg og dele af bestyrelsen har brugt mere tid end, formentlig 
nogensinde før, på at hitte rede i hvad der er op og ned her.  
 
Det er helt vildt meget tid og analyser, vi har brugt på denne konflikt. Dertil har det også har koster os mindst 
25 medlemmer. Tak for det!!! 
 
Kernen for mange af jer medlemmer er jo, at der sendes sport på Discoverys kanaler, og det er det, vi hører 
flest bekymringer om, i forhold til hvis det forsvinder.  
 
Så, lad mig straks få fakta om, hvad vi agter at gøre, på bordet, så i alle kender den plan vi lige nu agter at 
følge. 
 
Jeg vil derfor starte med at annoncere, at vi planlægger at afholde en ekstraordinær generalforsamling den 
18. marts 2020, her på Hotel Scandic, for at få en endelig beslutning om hvad der skal være i hvilke pakker 
fra 1. april 2020.  
 
For det får vi ikke endeligt på plads i aften. 
 
Jeg tænker at en del af jer, vi ikke normalt ser her på generalforsamlingen netop, er kommet for at få styr på 
det.  
 
Så, 18 marts tror vi på, at vi kan lave en endelig beslutning om Discovery kanalerne. Hvilke skal indgå, og 
hvilke skal ikke. 
 
Forud for denne generalforsamling har vi i bestyrelsen, og på mange andre møder – vurderet og analyseret i 
et væk, hele den sidste del af 2019 – for at se om vi har kunne se en vej ud, af det morads som konflikten 
har skabt.  
 
Det er uden tvivl været den vanskeligste nød at knække i mange år!! Og, som det ser ud nu, er der ingen 
løsning i horisonten… 
 
Så, derfor en ekstraordinær generalforsamling i marts, hvor dagsordenen bliver, hvad vi endeligt vil betale, 
for at få suppleret op med relevante Discovery kanaler det kommende år. 
 
Vores analyse har været, at der er så mange penge på spil (for begge parter) at vi har antaget at man vil 
mødes i løbet af januar eller februar og finde en løsning.  
 
Alene i vores forening drejer det sig om 275.000 kr. pr måned. Så det er virkelig store beløb vi taler om. 
 
Jer, som er interesserede i sport, har mest på spil her. Det er vores udgangspunkt, og den vinkel vil vi 
fastholde, som rettesnor.  
 
Konflikten har skabt stor utryghed blandt de, som gerne vil se sport, og især se landskampe og OL.  
 
Det er vanskeligt at få helt konkret at vide hvad der er på spil mellem de to parter, men den officielle 
udmelding som direktør Jacob Mortensen fra YouSee udtalte offentligt på DR Nyhederne den 22. september 
er klar nok: 
 
Citat: ”…..det her handler først og fremmest om at sikre endnu større fleksibilitet, også fremover, så det er 
det jeg vil stå på mål for , og det jeg vil kæmpe for, er at sikre at man kan vælge lige præcis de tv-kanaler og 
det indhold som man gerne vil se og vælge det fra som man ikke ønsker.” 
 
Det er jo virkelig godt sagt, og præcis det som vi alle rigtig gerne vil.  
 
At man kan vælge, og blande selv. At man kan blande det væk, man ikke ser, til fordel for andre og mere 
relevante kanaler for mig og min husstand. Så deri har Jacob Mortensen i min optik en rigtig god pointe! Det 
vil vi RIGTIG gerne! 
 
Så det at tage kampen op med de selskaber, som på trods af faldende share/antal seere pr måned, stadig 
øger prisen, og har krav om hvilke kanaler der skal ligger hvor – det hilser vi nok alle velkomment! 
Se lige på denne slide som viser vores medlemsfordeling på pakker og internet.  
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Det jeg gerne vil fremhæv er den gule kurve – som viser medlemmer som alene har Internet – den stiger 
kraftigt, og har fået endnu et ordentligt nøk op på grund af Discovery konflikten.  
 
Bemærk også at grafen viser at TV-medlemmer er faldenende. Så, det er et marked som er i opbrud, og der 
er al mulig god grund til at ’gøre noget’ 
 
Så langt, så godt. YouSee arbejder altså for at ’man kan vælge lige præcis de tv-kanaler <…> man vil se’ – 
og det vil Discovery øjensynligt ikke være med til.  
 
Så på dette punkt støtter vi herfra YouSee i at det er godt at få rusket op i gamle og fastlåste krav til 
kanalplacering og ikke mindst priser, der stiger i et marked hvor seertal daler. Programselskaberne har haft 
uforholdsmæssig meget magt i forhold til alle andre erhverv. 
 
Men, der er formentlig mere på spil. For, hvorfor har der ikke været en tilsvarende opgør med Viasat, som 
faktisk for de fleste YouSee kunder bliver erstatningen for Discovery (men ikke her hos os, da vi købe 
kanalerne på et såkaldt agentkontrakt, hvor man selv sammensætter kanalerne).  
 
Det mest oplagte for en tv-bruger, er jo at man selv helt kan blande de kanaler til husstanden som man har 
brug for – men Discovery er for de fleste YouSee kunder nu bare erstattet med Viasat. Så er vi jo lige vidt! 
 
Rygter antyder at YouSee har til hensigt at fjerne Discoverys danske forretning. Det er svært at vide om det 
er sandt, men faktum er, at for de rigtig mange antenneforeninger der – modsat os - er gået med på 
YouSee’s såkaldte regionsudbud, ja, så bestemmer YouSee alene hvilke kanaler der skal ligge hvor. Så er 
de (andre foreninger) lige vidt! Så, YouSee har en stor indflydelse i markedet. 
Med det, vil jeg skifte tema til det andet, som vi har bøvlet og kæmpet som vilde for, nemlig det nye og meget 
overraskende fænomen Xee. 
 
Lad mig først lige henlede opmærksomheden på den gode direktørs udtalelse ”… at man kan vælge lige 
præcis de tv-kanaler og det indhold som man gerne vil se” 
 
Ser vi så på vores muligheder for at skaffe Xee til jer medlemmer, ja så er det altså bare helt andre regler 
som gælder.  
 
For, af alle de omkring 110 kanaler man kan vælge i bland-selv, så er lige præcis Xee ikke mulig at vælge 
hverken som bland-selv, eller tilkøbe som a la carte. 
 
Jeg har løbende hen over året måttet ty til stadig skarpere mail og telefon samtaler, - og - eskaleret til højere 
og højere lag i YouSee (og der er mange) for at høre hvorfor de ikke vil tage ’egen medicin’  
 
Vi kan ikke lægge Xee i mellempakken, så I selv kan blande til, eller fra. Fra YouSee med henvisning til, at 
det teknisk ikke er muligt. Hvordan…???? 
 
YouSee vil ikke, lægge deres egen kanal i bland-selv – det virker nærmest grotesk – og hvis jeg sad 
allerøverst – så ville jeg indkalde den Jacob Mortensen til en mus-samtale omkring sammenhængen mellem 
hans udtalelse og den udførte praksis. Det skriger jo til himlen. 
 
Er Xee så interessant?  
 
Ja, der sendes jo fodbold. Så vi kender ’tricket’ – det er en klassiker for ny-lancerede kanaler: læg fodbold i 
kanalen, så opstår automatisk et stort pres, der tvinger foreningerne til at lægge kanalen ind, og lade rigtig 
mange som ikke ser kanalen, betale.  
 
Vi har set det med Viasat og TV2 tidligere. Og nu fra YouSee. Det er bare ikke OK – og da slet ikke med den 
monopol-lignende situation taget i betragtning. 
 
Som jeg sagde før, så har mange foreninger en kontrakt hvor YouSee alene bestemmer hvad der skal ligge 
hvor, og til hvilken pris – og med formentlig omkring 1.1 mio. på aftaler som ligner dette, så kan de jo gøre 
hvad de vil. 
 
…og det gør de så! 
Men, det er stadig en ”gåde” hvorfor den ikke ligger som bland-selv. Omvendt så er det ikke så mærkeligt, 
for hvis man har adgang til 1.1 mio kunder med en pris på 20 kr. pr md – ja, så er vi tæt på en kvart milliard 
pr år. Det er nok der, den ’tekniske umulighed’ ligger. 
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Uanset sammenhænge, så har det været en meget træls situation at må afvise de medlemmer som har stor 
interesse i fodbold – vi kan selvsagt ikke lade grundpakken stige i pris, midt i året, og det har, som nævnt, 
ikke været muligt at tilbyde den som bland selv eller som a la carte. Så ville alt eller have været fint, og vi 
kunne have slappet lidt mere af – og måske ikke mindst, denne beretning kortere! 
 
Der verserer nu endda rygter om at Xee blot er den første af flere kanaler, og YouSee i samarbejde med 
andre, har kig på Champignons League kampene frem over. Jeg håber virkelig ikke at det er sandt – de tider 
vi antenneforeningsmedlemmer var malkekøer, burde være ovre for længst.  
 
Og vi kan bare ikke igen holde til at blive kørt rundt med, som det er sket med Xee. 
 
Alt i alt, så har jeg og bestyrelsen brugt virkelig meget tid på at bokse, først med Xee problemet og siden 
med Discovery. 
 
Jeg håber inderligt at vi kan få ro på dette pr 1. april!!  
 
Nå – ovenpå alt dette omkring YouSee kan jeg sige at der senere kommer et forslag fra et medlem om at vi 
skal opsige samarbejdet med YouSee 
 
Det vil jeg dog kraftigt fraråde – endda uanset alt det møje og besvær vi har. 
 
Begrundelsen er den helt simple, skifter vi samarbejdspartner, så vil priserne ikke bare stige, de vil stige 
markant. Så ændret leverandør medfører alene højere pris, og måske endda også manglende adgang til 
Xee – YouSee ønsker angiveligt ikke at sælge kanalen til fx Canal Digital, og på den måde er det også med 
til at skubbe til et marked, hvor vi virkelig har brug for mere konkurrence. 
 
Men altså, bestyrelsen agter ikke at anbefale en udskiftning af YouSee, vi tager fortsat gerne dialogerne. 
 
 Vi tænker nemlig, at vores penge ligger bedst i egen pung. Dertil kommer også de muligheder for bland-
selv, a la carte med meget. Nok om det – vi fastholder. 
 
Så tilbage til det som jeg egentlig plejer at starte med: Vi har i år afholde intet mindre end ni 
bestyrelsesmøder. Dertil kommer en lang række tillægs møder for at få styr på og oplysning om Discovery 
konflikten. 
 
Vi har også, for ret nylig, haft et indbrud. Tyvene nåede lige at få slæbt vore gamle og meget  tunge 
pengeskab ud, og væk – før der kom folk til stede. 
 
Og haha – vi havde alene gamle virusprogramæsker som denne liggende deri – så de fik heldigvis en lang 
næse.  
 
Vi har jo ingen penge liggende i dag – alt er elektronisk. 
 
Vi har vores lille darling i foreningen, vores inte rnet. 
 
Jeg ved ikke hvor mange af jer som har bemærket at hastigheden faktisk er steget gevaldigt i løbet af året?? 
 
Først øgede vi som annonceret her for et år siden til 160/40 i april, men faktisk øgede vi igen pr 1.10 til 
300/50 for alle. Stadig til samme pris: 110,00 pr måned. Ser vi lige et øjeblik på denne slide, så har jeg 
indsat den nationale fordeling på borgere og hastigheder i grafen. Jeg har også indsat hvordan fordelingen 
er blandt vores medlemmer.  
 
1/3 af alle kører 120 Mbit – det skyldes at disse medlemmer har ældre modems som ikke understøtter de 
nyere Docsis standarder som er krævet. 
Og så kan i se at 2/3 kører med 300 Mbit. (tal om grafen og priserne – husk at kun nyt modem giver adgang 
til Gigabit) 
 
På næste slide her, kan i se hvordan en måling så ud hjemme hos mig i sensommeren. Den hastighed kan 
lige nu, før vi er opgraderede, variere – men er absolut mulig for alle på sigt 
Samtidig kan i se et eksempel, på en af alle de reklamer som kører, og hvor de slår sig op på ”billige” priser. 
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Det vi stræber efter er, at vi indenfor 1 -1,5 år får opgraderet vores net, så vi kan tilbyde det forjættede 1 
Gbit. 
 
Vi tæppebombes med reklamer, så vi tror at det eneste saliggørende er Gbit – og i al fald, så er det nu 
blevet et reelt konkurrenceparameter – så derfor går vi også den vej, som vi også annoncerede sidste år. 
Ingen af vores medlemmer skal føle at de ikke får det bedste  
 
Jeg vil dog for min part sige, at efter de 160 Mbit mærker man ikke den store forskel, det går jo virkelig 
hurtigt! 
 
Vi har i hele 2019 være i gang med forberedelserne til den tekniske opgradering jeg har talt om de senere år, 
og som er en forudsætning for Gbit. Der har været forsinkelser og derfor ser den nuværende plan således ud 
– og de skarpe af jer kan se at den slutter i Q4 i 2021.  
 
Som allerede nævnt, så opnår vi langt højere hastighed på internetforbindelserne, derudover opdeler vi også 
vort anlæg til 39 øer mod 25 i dag. 
 
Der kommer fiber-forbindelser ud i hver ø, og vi opsætter forstærkere som kan overvåge og fjernstyres, 
hvilket har den store fordel, at fejl bedre og hurtigere kan identificeres – og dermed modvirke gener i nettet, 
bedre end nogensinde før.  
 
Alt i alt større driftsstabilitet og hurtigere fejlretning. 
 
Til det med vores internet kan jeg sige tre  ting,  
 
ET: den plan i ser her, kommer vi til at arbejde med i bestyrelsen allerede på førstkommende møde, for det 
er for lang tid, så det skal vi gøre noget ved. Så, det gør vi. 
 
TO: Vi agter at lukke for FM-båndet pr 1. juli.  
 
Vores argumenter er, at nu er 81% at alle foreningens medlemmer internetbrugere 
 
FM-båndet står i vejen for at øge hastigheden til det ønskede Gbit.  
 
Samtidigt er antallet af medlemmer som anvender et radioapparat med en forbindelse til vores kabelnet via 
en vægdåse med signal fra foreningen, for nedadgående.  
 
I dag kan man modtage radiokanalerne både på en FM-radio og via TV´et. For at sikre højere upload 
hastighed og upload kapacitet er det nødvendigt at lukke for FM signalet.  
 
Efter en lukning af FM-signalet vil alle radiokanaler fortsat kunne modtages på TV´et. Har man en DAB-radio, 
eller en internet baseret radio, påvirkes man ikke. 
 
Så, det er nu til sommer vi lukker, hvilket jeg også annoncerede sidste år herfra. Datoen bliver den 1. juli 
2020. 
 
Hvad så når man hører radio og er afhængig af et antennestik? Ja, for at hjælpe på det, vi vil indkøbe et 
antal FM-antenner som vi vil udlevere gratis til de som måtte ønske det.  
 
Med en sådan løs antenne (som kan ligge bag radioen) vil man kunne høre præcis de radio-kanaler som 
man kan høre i sin bilradio.  
 
Se på hjemmesiden for de nærmere vilkår, når vi nærmer os. 
 
I vil senere blive præsenteret for et forslag om at fastholde FM-signalet.  
 
Til det kan jeg kun opfordre hele salen til at stemme imod – det vil udsætte vores muligheder for at give alle 
de 81% som har internet, mulighed for at opnå Gigabyte. Det vil simpelthen være en stor skam. 
 
Så, for os alles skyld, hjælp os at lukke for FM-båndet! 
Endelig, og for det tredje : Vi agter at nedsætte prisen som I så før på grafen, til 100 kr. pr måned. Altså, et 
minus på 10 kroner pr måned. 
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Med det bliver vi formentlig det sted i hele Danmark hvor vi har den største hastighed, til den billigste pris, på 
coaxial-net. Det er faktisk ret godt at kunne konstatere det! 
 
Vi er blevet noget forsinket i vores planer ved at en entreprenør gik konkurs før afslutning af vores opgaver – 
det har ikke kostet os noget, og sagen er nu for retten, hvor vi ikke forventer noget efterslæb, da vi har 
tilbageholdt penge, så vi selv kan få det sidste på plads med Odense Kommune. 
 
Der har også være de sædvandlige småproblemer med stikledninger der af den ene eller anden grund skal 
repareres – helt forventeligt, og ikke noget problem.  
 
Der var endda en lastbil som ude ved Menu på Mågebakken fik trukket en lysleder med op, her for nylig, 
men det var også på plads ret hurtigt.  
 
Så, alt godt! 
 
Vi har i det hele taget en god forening.  
 
Senest har vi hjulpet Korsør med at få rede på hvad de må sikre at have styr på for selv at kunne tilbyde 
deres medlemmer godt og billigt internet – vi håber herfra at de må få en god proces. 
 
Vi har et kontor med meget god og venlig betjening, og vi har en enestående teknisk kapacitet til at styre 
teknik med mere. Mange af jer møder Knud og Tommy og ved at der altid er god hjælp at hente! 
 
Nu har jeg forklaret jer om alt vores besvær med Xee. Som en grel modsætning til det, så har Tv2 åbnet en 
ny sportskanal pr 1.1.2020 let og uden bøvl.  
 
Den er egentlig født som en streamingtjeneste, men den er også endt som en fast kanal.  
 
Da vi agter at sætte den ind i mellempakken, betyder det, at i kan købe Tv2 Play via foreningen som for 
nuværende koster til 55 kr. pr måned, ja den pris falder til omkring 30 kroner pr 1.4.2020 – vi mangler den 
helt endelige pris, den kommer til at fremgå af hjemmesiden når vi har den.  
 
Lad mig afslutningsvist også introducere en ny ting her på generalforsamlingen til orientering.  
 
Nemlig de planlagte kanaler på vores prøvekanal, lige nu kører Tv2 Sport X, og i listen her kan i se hvordan 
der bliver det kommende år. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til at opfordre til at komme med forslag til nye kanaler på prøvekanalen. 
 
Så, lad mig afslutte beretning med at slå fast overfor jer, at bestyrelsen fortsat sætter en stor ære i, altid at 
huske at foreningen er medlemsejet og det faktum styrer vores valg og handlinger.  
 
Af det følger, at vi kontinuerligt arbejder på at sikre den bedst mulige kvalitet til den lavest mulige pris. 
 
Det gælder TV, og det gælder Internet. Og det gælder radio-kanalerne frem til 1. juli 2020. 
 
Det vil vi fortsætte med. Tak! Vi ses senest igen, næste år den 27. januar her. Lokalet er bestilt. 
 
 
 
Efterfølgende var der forskellige indlæg og spørgsmål fra salen og efter disse blev beretningen godkendt.  
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Dagsorden pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnska b til godkendelse 
 

 
 
Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i regnskabet sammenholdt med budgettet for 2019. 
 
Derefter var der forskellige spørgsmål fra salen og efter disse blev regnskabet godkendt.  
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Dagsorden pkt. 4. Indkomne forslag  
 
Der var indkommet 2 forslag til behandling på generalforsamlingen.  
 

1. Fastholdelse af FM-signalet (Jørn Bernstorff Nielsen, Dyrupgårdsvænget 20) 
2. Opsigelse af samarbejdskontrakten med YouSee (Jørn Bernstorff Nielsen, Dyrupgårdsvænget 20) 

 
Jørn Bernstorff Nielsen fremførte blandt andet at han ikke var tilfreds med at formanden i sin beretning 
argumenterede for at stemme nej til de 2 forslag, før der havde været mulighed for at fremlægge 
synspunkter på generalforsamlingen. 
 
Derefter var der forskellige kommentarer og spørgsmål fra salen og efter disse blev forslaget om lukning af 
FM-båndet nedstemt og dermed forkastet af generalforsamlingen. 
 
Forslaget om opsigelse af samarbejdskontrakten med YouSee trak forslagsstiller tilbage. 
 
 
Dagsorden pkt. 5.  Godkendelse af budget, herunder kontingent og beløb sramme for 
køb af programmer  
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Søren Kvist redegjorde for de enkelte poster i budgettet til og med balancen for 2020. 
 
Derefter redegjorde Henrik Lindholm for de enkelte poster vedr. kontingent og rådighedsbeløb for internet og  
kanalkøb.  
 
Ligeledes blev der kort redegjort for metoden for den ekstraordinære generalforsamling den 18. marts 2020 
hvor der skal besluttes et beløb i de enkelte pakker til kanalkøb fra Discovery som supplement for de 
allerede besluttede pakkepriser.  
 
Der var ingen som ønskede ordet og dermed blev budgettet for 2020 godkendt. 
 
 
Dagsorden pkt. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt  2 bestyrelsessuppleanter  
 
På valg var Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm som alle modtog genvalg. 
Kaj Møller Nielsen spurgte om der var andre kandidater hvilket der ikke var. 
 
Valgt blev Tommy Knudsen, Kent B. Hansen og Henrik Lindholm. 
 
Generalforsamlingen gik herefter over til valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
Bestyrelsen havde foreslået Jonna Hansen og Helge Møller. 
 
Alle blev valgt. 
 
 
Dagsorden pkt. 7. Valg af 1. revisor og 1. revisors uppleant  
 
Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Bo Bødker, Revisorgården, til revisor og Registreret Revisor Leif 
Christensen, Revisorgården, til revisorsuppleant.  
 
Begge blev valgt. 
 
 
Dagsorden pkt. 8. Eventuelt  
 
Forslag om det vil være muligt som supplement at indkalde til generalforsamling via e-mail. 
Dirigenten konstaterede at dette ville kræve en vedtægtsændring. 
 
Henrik Lindholm 
En stor tak til generalforsamlingen. Næste års generalforsamling bliver onsdag den 27. januar 2021 kl. 19:30 
samme sted. Tak for god ro og orden og tak for i aften. Generalforsamlingen sluttede kl. 21:50. 
 
 

 
 
Referent    Dirigent 
Dato    Dato 

 24. januar 2020   24. januar 2020 
  
       

Torben Broholm   Kaj Møller Nielsen 


