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 GGK bestyrelsesmøde 4 -2016   

 

Greve Golfklub 

Bestyrelsen 

 

Møde: Nr. 4 / 2016 

Dato:  12. oktober 2016 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Lotte Stoltenberg (LS) 

Benny Flindt (BF) 

Inge Larsen (IL) 

Claus Lindqvist (CL) 

Michael Stoltenberg (ML) 

Jeppe Dohn (JD) 

Jesper Carstensen (JC) 

Roland Pedersen (RP) 

Ole Kahlen (OK) 
 

Dagsorden: 

 

1. Mødets åbning. 

 

2. Siden sidst     

a) Opfølgning på -  og godkendelse af referat fra møde nr. 3 -2016 den 16. juni 2016. 

b) Diverse orientering fra formanden og FU 

c) Tilsagn til eliteudvalg. Nyt hold med juniorer kan tilmeldes i DGU kvalifikationsrækken.  

 

3. Samarbejds- og Driftsudvalg. 

a) Evt. bemærkninger/udvidet drøftelse af emner fra referat udsendt 7. juli af møde nr. 2 den 30. 

juni.  

b) Lejeaftalen (hovedkontrakten), der har udløb med 2016, er netop genforhandlet og fremsendes nu 

sammen med de krævede bilag til DGU. 

 

4. Klubarbejdet – de faste udvalg. 

Hvert af de 7 faste udvalg har ordet på skift over følgende emner: 

a) Orientering om/referat af møder og arbejde i sæsonen indtil nu. 

b) Evt. sager til bestyrelsens afgørelse fremlægges. 

c) Orientering om planer og arbejde i resten af sæsonen 2016. 

d) Orientering om planer og arbejde i 2017 

e) Status på eget budget og økonomi for 2016. 

f) Udvalgets sammensætning.  
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5. Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Ad hoc udvalget for Linksugen 2017 v/Jeppe Dohn. 

b) Ad hoc udvalget for aktivitetskalenderen 2017 v/Jeppe Dohn – bilag mail af 26. september 

vedhæftet (udvalgenes kommentarer. Vedhæftet som erindring) 

c) Status Sponsorudvalget v/Fkc. 

d) Drøftelse af evt. emner fra FU møder 

nr. 5, den 14. september  

e) Evaluering af tilrettelæggelse og afvikling af Dana Cup 2015/16 v/LS. 

f) Status skoleprojektet v/Fkc. 

g) Overbliksstatus på Golfspilleren i Centrum v/LS. 

h) Fællestræningsaftalerne 2015/2016 – kommende forhandlinger v/FKC 

i) Evt. andre emner 

 

6. Interne drøftelser – lukket mødedel 

Punktet indeholder bestyrelsesdrøftelser, hvorfra der ikke refereres, f.eks. vedr. personale eller emner 

med krav om eller naturlig fortrolighed.  

a) Personaleforhold 

b) Organisationsforhold – bilag mail af 2. oktober fra FKC 

c) Venskabsaftale, møder 5. august og 7.oktober – bilag mail af 21. juli fra FKC. 

d) SGS samarbejdet – møde for evalluering og opgørelser og fremtid 26. eller 27. oktober i Køge. 

e) Evt. andre emner.  

 

7. Økonomi 

a) Medlemsstatus 1. oktober 2016 – bilag vedhæftet 

b) Overordnet økonomisk status 

c) Kassererens plan for udarbejdelse af udvalgsbudgetter 2017 

d) Evt. andre emner fra / til kassereren. 

 

8. Fremtid 

a) Kategorier og forslag til kontingenter for 2017 v/FKC – bilag mail af 13. september. 

b) Medlemsmøde – info – ris – ros i efteråret? 

c) Forslag om opsamlings-og organisationsmøde – i givet fald fastlæggelse af dato i januar og 

indhold.  

d) Flygtninge på Moeskærskolen – bilag mail af 1. oktober fra FKC. 

e) Evt. fremtidsemner fra bestyrelsens medlemmer.  

     

9. Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.:  

Greve Kommune og andre myndigheder, Idrætssammenslutninger i kommunen, Ældresagen, DGU, 

DIF m.fl. – herunder Idrætsrådet. Bla.  

a) Hjerteforeningen i Danmark – Hjertesti, se bilag i mail af 2. oktober fra Fkc 

b) DGU’s Regionalmøde d. 2. november hos os her i Klubhuset + Golf fra kl.12.00 – bilag mail af 

21. september fra FKC. 

c) DGU indberetning af diverse statistikker m.v. – bilag vedhæftet. 

 

10. Mødekalender:  

FU møde nr. 6 – 2016   

Best.møde nr. 5 – 2016:  Fredag d. 25. novb.  kl. 14.30/Juleafslutning kl. 17.00. 

 

11: Mødets afslutning – forventes kl. ca. 20.00. 
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REFERAT 

 

Ad pkt. 1 Mødets åbning: 

FKC bød velkommen.  

 

Ad pkt. 2 Siden sidst: 

a) Opfølgning på referater:  

Ingen kommentarer til referat fra møde nr. 3 den 16. juni 2016.  

b) Orientering fra formand og FU: FKC informerede om at klubben – i lighed med tidligere år - har 

smidt et lod i lodtrækningen om billetter til ”Sport 2016”. Vi har endnu ikke fået besked, om vi har 

fået billetter. 

I forbindelse med etablering af flygtningeboliger på Moeskærsskolen på Karlslunde Centervej 

modtog klubben en invitation fra Erhvervscenter Greve og Greve Kommune til et infomøde. SKL 

deltog i mødet, hvor der blev talt om sprogskole, arbejdsprøvning og praktikmuligheder. Der 

kommer en jobkonsulent ud og taler om eventuelle samarbejdsmuligheder mellem centret og Greve 

Golf 

DGU har været på anlægget for at rate banen. FKC har udsendt materiale til de berørte. Der 

indkaldes til et møde med de implicerede parter i bestyrelsen og udvalgene.  

Sekretariatsmøder: hidtil har referaterne fra sekretariatsmøderne kun været sendt til FU. På det 

seneste har referaterne – som ønsket – fået et lidt mere informativt indhold. Der var enighed om at 

referaterne fremover sendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til info. De refererede punkter er dog 

ikke til almen debat. Hvis der skulle opstå spørgsmål til referaterne, rettes disse til FKC.  

c) Efter tilsagn fra bestyrelsen har eliteudvalget tilmeldt et hold til kvalifikationsrækken i 

Danmarksturneringen i 2017. Klubben vil således have 4 herrehold samt et damehold i 2017.  

 

Ad pkt. 3 Samarbejds- og Driftsudvalg: 

a) Referat fra møde nr. 2 den 30. juni 2016 taget til efterretning.  

b) Lejeaftalen / hovedkontrakten har udløb i 2016. Kontrakten er med enkelte mest sproglige rettelser, 

som DGU har forlangt, fremsendt til DGU. Der er udfærdiget en separat årsaftale om company days, 

som ligeledes ligger hos DGU. 

Hovedkontrakten er fortrolig, men bestyrelsen er bekendt med indholdet af aftalen.   

 

Ad pkt. 4 Klubarbejdet – de faste udvalg 

De 6 punkter for hvert udvalgt refereres under ét ved de respektive udvalg.  

 

PR- og infoudvalg v/Inge Larsen 

IL informerede om udvalgets arbejde i løbet af sæsonen, som omfatter Golfens Dag, et par 

”spil med”-dage, løbende redigering af hjemmeside, statusopdateringer på såvel Facebook som 

Instagram samt en række artikler i diverse aviser. Artiklerne har dækket emnerne dameklub, 

golfens dag, Portugaltur, danmarksturneringen, Linksuge, Pink Cup, frivilligt arbejde, hjertesti 

osv.  

For så vidt angår arbejdet i 2017, så tænkes der arbejdet med flere af de samme tiltag og 

yderligere artikler med nye emner.  

 

Turneringsudvalg v/Jeppe Dohn 

Udvalget har i den forløbne sæson afviklet 10 klubturneringer. Herudover har udvalget bistået 

med assistance til afvikling af flere andre turneringer: DJGA, Ø-golf, oprykningsspil samt 

Linksuge. Udvalget står for yderligere at skulle afvikle afslutningsturnering den 16. oktober 

samt udarbejde aktivitetskalender for 2017. 

Der har været afholdt fem møder i udvalget samt yderligere et møde den 13. oktober. Møderne 

har typisk været afholdt før hver turnering.  

Der er udarbejdet nye generelle turneringsbetingelser samt betingelser for klubmesterskaberne. 
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2016 var første år for brug af betalingsmodulet under Golfbox. Der har været 1567 

transaktioner til et totalbeløb på 262.000 kr.  

160 forskellige spillere har deltaget i den løbende ”order of merit” turnering (som kun dækker 

singleturneringerne) 

Mht. klubmestrene så har det tidligere været kutyme, at klubmestrene har fået tøj med 

angivelse af klubmester. Det er besluttet, at der i stedet etableres en vandrepokal for hver 

enkelt række.  

  

For så vidt angår 2017 så planlægger udvalget nogenlunde samme aktivitetsniveau, dog vil 

antallet af turneringer med ”par-/holdislæt” blive reduceret, så der kun vil være en enkelt 

parturnering i 2017, som vil blive afviklet på Golfens Dag.  

Det er ønskværdigt, at klubbens elitespillere kan spille brutto slagspil ved klubturneringer og 

spille fra back tee. Generelt har elitespillerne kun i mindre grad deltaget i årets turneringer. 

Ved den kommende afslutningsturnering er der således ved mødets afvikling kun tilmeldt fem 

spillere fra elitetruppen.  

I 2017 arbejdes der på at afvikle en pinseturnering med tidlig start (kl. 5 eller 6) så man kan se 

”pinsesolen danse”.  

Der er planer om afvikling af Le Mans, som i 2016 måtte aflyses.  

Udvalgets sammensætning: der er brug for yderligere 2-3 medlemmer af udvalget. RGP 

udtræder af udvalget, så antallet af udvalgsmedlemmer reduceres til 4.  

 

Bane- og Miljøudvalg v/Ole Kahlen 

Udvalget består af Axel Krag, Søren Christensen, Lars Hartig og Ole Kahlen. Udover de helt 

regulære opgaver omkring banepleje samt overholdelse af miljøkrav har udvalget i den 

forløbne sæson haft fokus på den nystartede baneservice. Gruppen af frivillige, som kører 

baneservice, består p.t. af 16 personer og det forventes, at dette tal forhøjes med yderligere 7 

personer, når den nye sæson starter. Der har været afholdt to evalueringsmøder med de 

frivillige. 

Der har været udført baneservice 30 dage i løbet af sæsonen primært på dage med 

spidsbelastning. Baneservice har ikke registreret gratister på banen. 

Når baneservice genoptages formentlig i februar 2017 vil der bla. være fokus på modtagelse af 

gæster, tilstand af buggies, bolde på range m.m.  

I GiC har baneservice fået en flot score på 90 og generelt er der blevet taget meget fint imod de 

frivillige, som udfører baneservice. Bla. har de frivillige på enkelte dage haft vand med ud til 

spillere, hvilket blev positivt omtalt.  

Der udspandt sig en snak om plads på banen / ventetid især i weekender og prime time på 

hverdage. Der er fortsat mange, som spiller i 2-bolde, især vore egne spillere. Der var 

kendskab til at enkelte brugte andres DGU-numre for at ”spærre” tider i en 4-bold. Der var 

enighed om at dette er uacceptabelt.  

Bestyrelsen var enig om at opprioritere etablering af et starterskur. Evt. søge puljemidler til 

formålet.  

Udvalget har brugt penge på at få trykt veste samt på kaffe og kage ved møder.  

 

Juniorudvalg v/Claus Lindqvist 

Greve har i den forløbne sæson haft juniorer med i Kreds- og JDT-turneringerne. 

Et arrangement i august blev aflyst pga. manglende tilslutning.  

Sarah-Cathrine Wandsø og Michael Sørensen står for afviklingen af vinterturneringen for 

juniorer. Udvalget har bevilliget et mindre tilskud i størrelsesorden 4000 – 5000 kr. til dette 

formål, som primært skal dække et arrangement i starten, til jul samt et 

afslutningsarrangement.  

CL deltager i distriktsmøde den 10. november.  
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Regel- og hcp-udvalg v/Roland Pedersen 

Udvalget skal ved årsskiftet udføre årsregulering. Udvalget tilskriver de personer, som endnu 

ikke har afleveret tilstrækkeligt mange scorekort. Det drejer sig om et godt stykke over 100 

medlemmer.  

 

Begynderudvalg v/Michael Stoltenberg 

Da der i den forløbne sæson har været et udvidet aktivitetsniveau, har der været afholdt seks 

møder i udvalget.  

Der har været afholdt to deciderede kaninturneringer: 

Forår: mandag aften, hvilket var en fin succes. 

Efterår: søndag eftermiddag i oktober. Denne turnering var rent deltagermæssigt en mindre 

succes end forårsturneringen. Det er derfor besluttet, at efterårsturneringen i 2017 afholdes på 

en mandag eftermiddag i september.  

 

Der har været spillet kaninmatcher om mandagen 28 gange med i alt 180 spillere. Mange af de 

begyndere, klubben p.t. har, er aktive på arbejdsmarkedet, derfor er nogle tider mere attraktive 

og bookede end andre.  

 

Udvalget opererer med BI’er (begynderinstruktører) hvilket har fungeret godt. Der er planer 

om workshops for BI’erne med erfaringsudveksling. Den indførte stationstræning har ligeledes 

vist sig at være en succes. 

 

For så vidt angår antallet af begyndere i den forløbne sæson, så ser det således ud: 

109 har taget imod gratis prøvemedlemskab (41 rekrutteret på Golfens Dag).  

30 har meldt sig ud. 

61 har efterfølgende tegnet medlemskab (32 fuldtid, 3 ungseniorer, 1 flex, og 14 juniorer, samt  

11, som er overgået til et betalt prøvemedlemskab for at erhverve golfkørekortet i 2017) 

De resterende 18 har fået to påmindelser og registreres, såfremt de ikke har reageret ved 

udgangen af november, som udmeldte.  

 

Målet for sæsonen var at få minimum 50% af prøvemedlemmerne igennem, så med 

ovennævnte tal er dette mål nået. 

 

Hvad angår gratis prøvemedlemskab i den kommende sæson, så opfordrer udvalget til at dette 

tilbud skal slutte f.eks. 1. august, så alle spillere har en rimelig chance for at færdiggøre 

forløbet, inden vinteren tager over.  

 

Det vil være muligt at søge at tilmelde sig til prøvekørekort efter 1. august, men disse spillere 

informeres om at muligheder for spil på bane og baneprøve ophører pr 1. oktober.  

 

Der har været afholdt seks weekendkørekortkurser. Ét enkelt over kun én dag.  

Cirka halvdelen af kursisterne er bestået. De spillere, som ikke består i første omgang får to 

greenfee til 9 huller, så de har en mulighed for at prøve igen. Det er klubbens og udvalgets 

klare mål at tilbyde et ordentligt produkt, som vi på alle måder kan være bekendt.  

I tråd med dette vil målgruppen for weekendkørekort blive tydeliggjort (specielt ift fysiske 

forudsætninger, og tidligere deltagelse idræt) 

 

Én gang månedligt afholdes regelgennemgang. Det har typisk været på de mandage, hvor der 

afholdes sponsormatcher. I 2017 vil der desuden bliver afholdt regelgennemgang den 3. 

torsdag i måneden. Regelgennemgangen foregår på banen efter devisen ”hjælp til selvhjælp”, 

hvor man helt aktivt på banen tager fat på de problemstillinger, der kan opstå på en golfrunde. 
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Udvalget afholder næste møde den 5. december, hvor der kigges på 2017-sæsonen.  

 

Ole Jensen etablerer en kaninklub, som skal sikre at kaninerne får et tilhørsforhold til klubben 

og ad den vej også præsenteres for andre sociale tiltag i klubben og klubber-i-klubben. 

 

Udvalget har 3200 kr. i rest.  

 

Bruno Lundsgård Hansen vil fremover være formand for udvalget i takt med at Michael 

Stoltenberg overtager formandsposten for juniorudvalget. Bruno opstilles til valg til 

bestyrelsen ved 2017-generalforsamling.  

 

IL arbejder på at beskrive udvalgets arbejde i en artikel.  

 

Eliteudvalg v/Jesper Carstensen 

Rent sportsligt har 2016-sæsonen budt på oprykningsspil for klubbens førstehold. Desværre 

missede de oprykning. 2. holdet blev nr. 2 i deres gruppe. I 2017 spiller 3. holdet i 5. division, 

hvilket betyder, at der er åbnet for tilmelding af et nyt hold i kvalifikationsrækken. Det nye 

hold vil fortrinsvis bestå af juniorspillere.  

 

Der har været spillet elitematcher på 26 torsdage i 2016, der har i gennemsnit deltaget 8,2 

elitespillere, i alt 215 runder. Elitematcher fortsætter i 2017.  

Eliteafdelingen spiller afslutningsturnering den 22. oktober, hvortil bestyrelsen er inviteret.  

2017 er endnu ikke endeligt fastlagt. Dog vil der på træningssiden formentlig ske den ændring, 

at færre spillere vil blive tilbudt træning. I indeværende år har 34 spillere været tilbudt træning, 

dette tal reduceres formentlig til 16-18 herrer. Det vil i sidste ende være Axels beslutning, 

hvilke herrer, der tilbydes træning.  

 

Træningspasset vil efter al sandsynlighed blive lagt mellem 17 og 20 på mandage for både 

damer og herrer. Tanken om at samle damerne og herrerne på én dag vil forhåbentlig give en 

god samlende synergieffekt for eliteafdelingen.  

 

I skrivende stund mangler afdelingen to holdledere, men JC arbejder på dette.  

Budgettet følges. Udvalget består af JC, Edith Kruse-Christiansen, Axel Krag, Gitte Rolsted 

Christensen og Nikolai Knudsen.  

 

JD spurgte JC om elitens engagement dels i frivilligt arbejde i klubben og dels i 

klubturneringer. Klubben (turneringsudvalget) stillede med frivillige til oprykningsspillet, der 

blev spillet den 3. september i Greve. Når JD beder om hjælp fra elite, kommer der ingen. JD 

foreslog at man lavede en form for kontrakt med spillerne omkring frivilligt arbejde, så de 

stiller med en modydelse for den træning osv, som de modtager i klubben. Det er vigtigt, at 

klubbens elitespillere bliver gjort klart, at de er en del af det frivillige arbejde i Greve Golf.  

 

JC kunne oplyse, at der arbejdes på et kodeks om, hvad der kræves for at være en del af eliten i 

Greve Golf.  

 

Ad pkt. 5 Klubarbejdet – forretningsudvalget. 

a) Linksuge må siges at have været en succes. 500 spillere både udefra og fra Greve deltog. JD bad om 

muligt om at få en opgørelse over, hvad der reelt var omsat for i klubben i uge 29 (restaurant og 

shop) (FKC)  

Alene i turneringsgebyr indkom 86000 kr.  

b) Aktivitetskalender 2017 var forlods udsendt med anmodning om tilføjelser / kommentarer, som skal 

være JD i hænde senest 24. oktober. JD fører løbende arrangementer i kalenderen.  
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c) Det er fortsat vanskeligt at få et decideret sponsorudvalg op at køre. Der har vist sig et nyt emne på 

banen via GiC. Øvrige har vist sig mere relevante for ejerne og er således blevet videresendt til 

sekretariatet.  

Per Grydegaard har arbejdet på sponsorering af fuld beklædning for eliten. Prisleje kr. 30.000 til 

35.000 for ét hold. PG er dog nu udstationeret for en årrække.  

d) Status på DANA CUP: dagen var fin. Desværre tog kun 56 imod invitationen til turneringen. Der 

blev endnu engang spurgt til, hvorfor denne turnering ikke som udgangspunkt er tællende. Det er 

endnu uklart, om klubben også i 2017 kan regne med sponsordækning af frivilligturnering.  

e) Der har i efteråret kun været én skole, som meldte sig til skoleprojektet. Desværre opstod der nogle 

misforståelser omkring afviklingen, da skolen troede, det kun drejede sig om en enkelt gang. GGK 

holdes skadefri for det tab, der evt. måtte opstå i denne forbindelse. P.t. er der ikke skolegolf.  

f) GiC: Jonas Meyer / DGU var i klubben for at holde en mindre seminar for de berørte 

udvalgsmedlemmer m.fl. JM havde forberedt sig godt på Greves tal samt mulige indsatsområder. 

Flere af disse indsatsområder er lavthængende frugter – lige til gå til. Det drejer sig bla. om 

tilstanden af vore buggies, bolde på rangen og toiletter.  

Resultater fra september er udsendt til de respektive udvalg. 113 havde besvaret. Ambassadørscoren 

er steget med 21%. Gæstebesvarelserne var desværre ikke repræsentative, idet kun 6-7 havde svaret.  

Der var en snak om rengøring af toiletter, som fortsat lader meget tilbage at ønske. IL foreslog at der 

igen opsættes sedler på toiletterne med ”senest rengjort af….”. FKC tager dette op med SKL.  

Ligeledes fungerer hverken vandhanen på dametoilettet eller toiletskyllet optimalt.  

g) FKC har modtaget tilbagemelding fra de implicerede udvalg omkring fællestræning. Der er et mindre 

overskud på eliteudvalgets træning. FKC skal senest den 9. november modtage ønsker for 2017. 

 

Ad pkt. 6 – interne drøftelser – lukket mødedel 

a) Personaleforhold refereres ikke 

b) Organisationsforhold. Som nævnt under punkt 4/begynderudvalg overtager Bruno Lundgård Hansen 

formandsposten i begynderudvalget og tænkes opstillet på generalforsamlingen i marts.  

c) Venskabsaftaler der pågår forhandlinger omkring dette. 

d) SGS: der har vist sig at være en fin tilslutning til SGS samarbejdet. Der arbejdes i skrivende stund på 

resultater, økonomi osv. med henblik på at vurdere om SGS skal fortsætte i 2017. 

e) Intet at referere 

 

Ad pkt. 7 Økonomi 

a) Medlemsstatus pr. 1. oktober var forlods udsendt. Der har pr. dato kun være 41 udmeldelser, hvilket 

er få i forhold til de sædvanlige 100 på dette tidspunkt af året. Det virker positivt.  

b) Regnskabsmæssigt ser det pænt ud. Klubben følger det budgetterede. 

c) Udvalgene skal indsende forslag til budgetter senest den 2. november 2016 til brug for møde den 8. 

november, hvor BF stiller sig til rådighed for de enkelte udvalg med henblik på at drøfte budget i 

detaljer.   

d) Intet yderligere at referere. 

 

Ad pkt. 8 Fremtid 

a) Forslag til medlemskategorier og –priser er fastlagt og vil blive sat på dagsordenen til 

generalforsamlingen i marts 2017 med henblik på en vedtagelse.   

b) Medlemsmøde: i 2015 blev der afholdt et medlemsmøde i oktober. Der var enighed om, at det er 

tilstrækkeligt at afholde mødet i februar, som blev fastlagt til torsdag, den 2. februar 2017. F.eks. kl. 

19 med forudgående mulighed for at bestille stegt flæsk. 

c) Der var enighed om at opsamlings- og organisationsmøde, som blev afholdt den 23. januar 2016 

havde været udbytterigt og at der var grundlag for en gentagelse i 2017. Mødet blev fastlagt til 

lørdag, den 21. januar 2017 (heldagsmøde) 

d) Flygtninge på Moeskærskolen. Der er plads til 23 flygtninge på det nyetablerede flygtningecenter på 

Moeskærskolen. De flytter tidligst ind i december 2016. 
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e) Intet yderligere at referere 

 

Ad pkt. 9 Forretningsudvalget orienterer om evt. aktuelle emner vedr.:  

a) Mandag, den 3. oktober åbnedes Hjertestien omkring banen. 52 deltog i åbningen, som også blev 

dækket af medierne (golf.dk, Sydkysten, Tuneposten osv) Der mangler fortsat en vejrbestandig tavle 

på gavlen. 

b) DGU Regionalmøde den 2. november holdes i Greve Golf. IL og FKC deltager. 

c) Intet at referere 

 

Ad pkt. 10 Mødekalender 

FU møde nr. 6 – 2016, tirsdag, den 15. november 2016 kl. 17. 

Bestyrelsesmøde nr. 5 – 2016 Fredag, den 25. november kl. 15:00 

Juleafslutning fredag, den 25. november kl. 17:00 

Ris og Ros, torsdag, den 2. februar 2017 

Generalforsamling, torsdag, den 2. marts 2017 

 

Ad pkt. 11 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 21:15 

 

 

Inge Larsen 

Referent / 21.10.2016 


