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(DET TALTE ORD GÆLDER)
De/e er min første gang, jeg skal a>olde en formandsberetning for KFD, og det har
jeg glædet mig Fl. Beretningen er for mig en mulighed for at se Flbage på et år, hvor
jeg hver dag har været stolt over at være formand for vores fantasFske foreningen.
Som i alle andre af livet gøremål, har det både været posiFve og negaFve oplevelser,
men selvfølgelig, har man næsten lyst Fl at sige, har de posiFve været langt de ﬂeste.
Når jeg møder jer på banerne rundt omkring, møder jeg topengagerede dommere,
når jeg møder jer på gaden, møder jeg venlige og sociale menneske, og når jeg møder
jer Fl arrangementer som denne, møder jeg folk, der har lyst Fl at bidrage Fl
fællesskabet – i er hver og en fantasFske repræsentanter for KFD – og det er jeg stolt
over at stå i spidsen for.
Lad mig derfor allerede nu indledningsvis sige stort tak Fl jer alle.
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I denne beretning vil jeg samle op på de væsentlige forhold og akFviteter, der er sket i
2015. Skulle det ske, at jeg har glemt noget, er det bestemt ikke af ond vilje, og hvis
det er Flfældet, skal I være velkommen Fl at nævne det eller sFlle spørgsmål her eWer
beretningen.
Til at guide os gennem beretningen har jeg opdelt den i forskellige emner, som hver
har fået en slide, og så skal jeg sige, at rækkefølgen på den ingenlunde er en
betydning for prioritering, men blot opbygning af beretningen.
Der er en kliche, der hedder, at Fng ikke har sket, hvis ikke de har været på de sociale
medier. Det vil også blive udgangspunkt for denne beretning. Jeg har simpelthen
gennemgået KFD’s facebookside og brugt de/e Fl inspiraFon for beretningen.
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Man skal alFd passe på med at nævne enkelte personer i en beretning af frygt for at
have overset nogle, men alligevel bliver jeg nødt Fl at nævne nogle løbende. Her er
det Tom K og Mogens Højreby. Begge har trofast varetaget hvervet som hhv.
kampfordeler og eﬀektmand.
Tom K har haW så travlt i løbet af 2015, at han har sprængt budge/et og tjent ﬂere
penge Fl KFD end vi havde budge/eret med. Det er selvfølgelig posiFv, men ikke
mindre posiFvt er det, at det også er kampe Fl jer.
Mogens har ligeledes skabt en lille proﬁt Fl klubben gennem hans alFd
Flstedeværelse med den sølvfarvede kuﬀert. Mogens har i 2015 solgt for 12.914,- der
med sit tydelige sprog fortæller, at I er glade for at handle hos ham.
Derfor skal der lyde en stor tak Fl jeg begge for indsatsen – og jeg håber at I er friske
på at tage en tørn mere i 2016 – medlemmerne sæ/er pris på det.
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Det er svært at rangliste vores forskellige udvalg over for hinanden, da alle har deres egen og
vigFge funkFon, men jeg er alligevel nødt Fl at fremhæve Traineeudvalget for deres store
arbejde med at hjælpe nye dommere i gang og fastholde dem eWerfølgende. Et stærkt
fællesskab og nye venner, tror jeg er medvirkende Fl, at stort set ingen nye dommere falder
fra, når de bliver uddannet og eWerfølgende melder sig ind i KFD.
I 2016 havde havde udvalget følgende arrangementer:
Boost din udvikling: Ellers bedre kendt som åben udvikling. Her ﬁk nye dommere mulighed
for at overvære en udvikling og suge Fl sig af viden. Tak Fl Preben Jacobsen, som udviklede og
Rene Thunø, som at sFlle op som dommer.
Herudover havde de en aWen, hvor nye dommere kunne lære omkring kropssprog,
markeringer mv. Et særdeles velvalgt og lærerigt tema for nye dommere.
I 2016 a>oldet udvalget både i foråret og eWeråret en arrangement, hvor nye dommere
kunne overvære en divisionskamp og dereWer snakke med trioen. Et velvalgt og moFverende
valg af arrangement.
Endelige lukkede udvalget af med at socialt arrangement i eWeråret, hvor KFDs hurFgste i
gocart blev fundet.
Jeg tænker oWe på, hvor fedt det kunne have været, hvis der havde været sådanne nogle
arrangementer, da jeg tog kortet i det vestjydske i 2002. og jeg kan ikke pointere vigFgheden
af de/e udvalg nok. Derfor skal der også lyde en kæmpe tak Fl Bjørn Kure, Jonathan Nilton og
ChrisFan Hansen for at stå i spidsen for det.
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Futsalprogrammet har ikke haW deres mest akFve år – og så er det sagt med en vis
jysk sindighed.
Sandheden er den, at der ikke har været nogen akFviteter overhovedet, men det
skyldes udelukkende, at der dels ikke har været noget nyt under solen og derudover
har der været tvivl om fortolkningen af nogle enkelte regler. Derfor giver det bedst
mening af holde et møde, når det er på plads, så mon ikke, at der kommer et møde i
2016 – det er jeg ret sikker på.
Da vi opre/ede Futsalprogrammet var det på opfordring af Brian Bedsted, der
samFdig sFllede sig i spidsen for det. Brian har nu ønsket at trække sig fra udvalget,
og der skal derfor lyde en tak Fl Brian for indsatsen.
Og så skal der lyde et Fllykke Fl David Nissen. David har valgt at fokusere på Futsalvejen (og når man har set ham dømme udenfor, forstår man godthvorfor ☺) og det
har nu resulteret i, at han er en af Danmarks bedste dommere inden for futsal, hvilket
nu også bliver belønnet med spændende kampe i udlandet. Det er dejligt, at KFD også
her viser ﬂaget.
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KFD’s talentprogram kørte ufortrødent videre i 2015.
Talentprogrammet har haW to møder i 2015, som startede med at et opstartsmøde i
marts. Her havde man bl.a. Inviteret Kasper Darfeldt fra DBU København. Kasper
sidder med i den gruppe, der har set på, hvordan talentarbejde fremover skal
organiseres i DBU og præsenterede der, at fremover blev det formentlig sådan, at
talentarbejdet vil blive ﬂy/et fra lokal regi Fl naFonal regi. HereWer overtog Lars
Gerner og senere Peter Munck Larsen ordet.
Yderligere har talenterne a>oldt møde i august, hvor Peter Mikkelsen var inviteret Fl
at tale om generel ledelse samt situaFonsbestemt ledelse.
Men for at vende Flbage Fl den nye talentstruktur, for det blev som Kasper Darfelt
havde annonceret i foråret på det første møde. DBU har på landsplan udarbejdet et
nyt struktureret program for talenter. KFD kender ikke det fulde omfang af den nye
struktur, men så snart vi har kendskab Fl det, vil vi få Flpasset vores talentarbejde,
således, at det bliver et forberedende arbejde med henblik på at indgå i den
landsdækkende struktur på et senere Fdspunkt.
Tak Fl alle mentorer, der velvilligt igen i 2015 lagde en indsats for vores talenter. I er i
stor grad en del af, at KFD er så stærke på talenhronten, som vi er. Og endnu større
tak Fl Lars Gerner, der engageret har stået i spidsen for arbejdet i 2015.
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I 2015 har fodbolddommer og vores facebookside igen været omdrejningspunktet for
nyheder, arrangementer, lovnyt, debat og meget mere.
De/e er nok et af de mere usynlige udvalg, men med et af KFD’s synligste produkter.
Derfor er det også vigFgt at vi har de/e udvalg som løbende sæ/er skarpt på
indholdet og sørger for, at siden forbliver aktuelt, hvilket de ﬂot har formået gennem
2015.
Herudover har, som jeg har nævnt et par gange, vores facebookside, som udvalget
også har administreret gennem de seneste år. Igen den usynlige rolle, da indholdet
her hovedsageligt er brugergenereret og jer, men derfor skal de heller ikke glemmes
for deres indsats her.
Så skal der lyde en speciel tak Fl Brian Pejter, der har været tovholderpå udvalget.
Brian har af personlige årsager nu har valgt at trække sig fra bestyrelsen og arbejdet i
udvalget. Tak for indsatsen Fl ham.
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Udviklerprogrammet holdte d. 24. august deres tradiFonsrige inspiraFonsaWen, hvor
man i 2015 havde bedt eliteudvikler Claus Mortensen om at kigge forbi og dele ud af
side erfaringer med udvikling. Et par gode håndfulde udviklere var mødt op denne
aWen og gik inspireret derfra og klar Fl at gøre udviklingerne og derved også
dommerne endnu bedre.
Herudover Flbød vi i 2015 alle udviklere, at de kunne modtage den nye
udviklermappe, som DFU har fået udviklet. Det er ikke alle udviklere, der har endnu
har modtaget mappen, så hvis der sidder nogen udviklere her i aWen, der gerne vil
modtaget, og som endnu ikke har, kan I re/e henvendelse Fl mig eWerfølgende og få
den udleveret. I min verden er det en fantasFsk mappe, og netop det, at der er et
magne/avle, giver helt nye muligheder for at vise kampepisoder mv. i udviklingen.
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Senere her Fl aWen skal vi vælge en person, som sammen med to kolleger skal en tur
Fl Færøerne, hvor de både skal repræsentere KFD men ikke mindst også få en på
opleveren.
I 2015 valgte generalforsamlingen af stemme Mikkel Bredsgaard Randers af sted, og
han blive vel ﬂankeret på turen af Rune Tychsen og Frank Kanlund. Det bliver
spændende at se, hvem vi vælger senere i aWen Fl at komme af sted som den ene af
de trioen.
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Modsat traineeudvalget der skal fokusere på nye dommere, har
breddedommerudvalget Fl opgave af sikre, at der er akFviteter, der rammer bredt.
Desværre har der ikke været den store akFvitet i udvalget i 2015, men det er jeg
sikker på bliver vendt Fl 2016, da det er vigFgt at sikre, at der også er arrangementer
Fl de dommere, som ikke bliver elite, men alligevel sæ/er en stor glæde i at være
medlem af dommerklubben.
Der har, som I kan se på billedet været holdt et møde i starten af året, hvor de bl.a.
valgte, hvem der skulle af sted Fl Færøerne sammen med Mikkel Bredsgaard Randers.
Valget faldt som bekendt på Rune Tychsen. Spændende hvem de vælger i år.
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KFD’s sikkerhedsprogram har igen i 2015 været i akFon – desværre lidt for mange
gange. Årets startede dog med en af de posiFve af slagsen, da Per Bilstrup holdte et
spændende indlæg på KFD’s sikkerhedskursus, hvor han fx fortalte om, hvordan man
skal agere i opstemte situaFoner på banen og hvordan straﬀelovens rammer generelt
var skruet sammen, når det handler om vold.
Desværre har vi også været nødt Fl at trække på Per et par gange yderligere i 2015.
De ﬂeste af jer husker sikkert episoden med Morten Hvidemose, der blev overfaldet i
en serie 3-kamp. Selvom Per var ude og rejse de pågældende dage, trådte han
alligevel Fl og hjalp Morten med at komme ovenpå. Den episode vil jeg vende Flbage
Fl senere, men herudover har der også været en episode her i starten af 2016, hvor
Per trådte Fl. Jeg ved at denne indsat er Fl stor gavn for de dommere, der har været
udsat for uheldige episoder.
I løbet af 2015 er jeg ﬂere gange blevet kontaktet af journalister og studerende, der
skrev opgaver, og her har jeg gang på gang med stolthed i stemmen fortalt om de/e
fantasFske Flbud Fl vores medlemmer.
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For akFvitetsudvalget har 2015 været et ruFneår, hvor der er fokuseret på at holde mange af vores klassiske
arrangementer. Det var for det første vintertræning, hvor unge som ældre og tykke som tynde kunne kunne træne
biptesten med eWerfølgende social hygge i form af boldspil. Det var dejligt at se, hvor mange der gang på gang
mødte og op deltog og deltagerantallet steg også støt op mod løbetesten.
Årets startede dog med nyt kursus.
Samme aWen, som Per holdte sit sikkerhedsoplæg, holdte DBU sikkerhedschef Henrik Kjær Jensen også et oplæg
om Matchﬁxing – omkring hvad DBU gør for at komme problemet Fl livs, og ikke mindste hvordan vi som
dommere skal agere – både når vi selv gerne vil smide en 10’er på et væddemål, men også hvis vi får mistanke om
matchﬁxing i en kamp. Et utrolig spændende emne, som er yderst aktuelt. DFU har her valgt at spille akFvt ind,
hvor man i vores Code of Conduct kan læse, hvordan vi skal forholde os som dommere.
Herudover blev der a>oldt teorinyt og teoritest, og her var der desværre ikke så mange Flmeldte. Det tager vi
udelukkende på vores skuldre i bestyrelsen, da vi simpelthen ikke var gode nok Fl at få informeret om det i Fde.
Det vil der blive re/et op på i år (som der d. 7. marts). Vores teorimester i 2015 blev, kan man næsten sige
selvfølgelig, Henrik Sønderby og Fllykke med det.
Herunder må jeg også nævne, at KFD sFllede ChrisFan Hansen (nr. 2 ved KFD-teoritest) og Bart (forsvarende
mester) Fl DM i fodboldloven. Det gik rigFg godt for vores to kolleger, som begge endte i top-5, og helt
imponerende var det, at Bart genvand Ftlen som danmarksmester i fodboldloven.
I sommers blev det a>oldt DHL-stafet. En lille gruppe af KFD deltog havde så vidt jeg kan forstå en hyggelig aWen.
Så var det også meningen, at vi i 2015 skulle have a>oldt vores årlige kulturelle tur Fl Hamburg. Desværre var vi
for sent ude, så det lykkedes ikke for os af få bille/er Fl kampen. Æv; ja, så kort kan det vist siges.
Og så under akFvitetsudvalget vil jeg her Fl sidst nævne, at de også stod bag vores årlige afslutningsfest. Det er
helt fantasFsk af vi år eWer år kan samle næsten 100 personer. Lad os blive ved med det fremover.
Tak Fl ChrisFan Iversen, der har været tovholder på de/e udvalg.
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Jeg tror, at forholdet mellem KFD og DBU-København er som alle andre parforhold – der er opture, nedture, kriser
og glædesmomenter. Det er ingen hemmelighed, at KFD og DBU-København ikke alFd har været helt enig om
sagerne, og sådan skal det vel også være. Hvis det ikke var sådan, vil jeg ikke mene, at KFD er vores opgave voksen.
Vi skal Fl Fder være vagthunden der kæWer op, når I bliver forholdt præmisser, som ikke er Fl gavn for jer,
udfordrer jeres lyst Fl at dømme el.lign.
Men helt overordnet vil jeg dog betegne forholdet som ganske godt, i hvert fald hvis jeg skal se på vores
samarbejde med administraFonen. Her er dynningerne fra 2013 næsten væk og samarbejdet med Kenneth
Egeberg bliver kun bedre og bedre. Jeg håber, at DBU’s repræsentant her Fl aWen vil bringe den ros videre.
Når det kommer Fl poliFske spørgsmål om, hvor meget indﬂydelse KFD skal have i vilkårerne for de københavnske
dommere, støder vi Fl gengæld på udfordringer. Her er stadigt langt fra enighed. For at skære det lidt skarpt op, er
DBU Københavns udmelding, at KFD er en social klub og intet andet, hvor vores holdning er, at ja, vi er en social
klub, men vi er så sandelig så meget mere. KFD repræsenterer langt, langt størstedelen af dommerne i København,
og derfor vil det også kun være naturligt at vi bliver inddraget i forhold, der har betydning for dommernes virke..
KFD har Fl formål at sikre så gode vilkår som muligt for vores dommere. Vi har ﬂere gange Flbudt vores hjælp Fl
DBU-København i forhold Fl annoncering via vores hjemmeside, hjælp Fl a>oldelse af arrangementer mv. men
desværre har de endnu ikke ønsket at tage i mod vores hjælp ud over de i 21-punktsaWalen områder, hvor det er
lagt over Fl dommerklubberne af a>olde akFviteterne – herunder teori- og løbetest.
Jeg sagde lige før ”endnu” og det gjorde jeg, for vi vil forsæ/e med at søge vores indﬂydelse og før eller siden
håber og tror jeg på, at DBU-København får øjnene op for, at et ligeværdigt samarbejde er den bedste løsning for
de københavnske dommere, spillere og klubber.
Men selvom vi som sagt ikke alFd er enig, skal det også være på sin plads at rose, når der er noget at rose for, og
det synes vi der er med den nye kampagne og fokus som DBU København har fået på rekru/ering af nye
dommere. Som I kan se på planchen har de fået udformet nogle rigFg ﬂo/e plakater, som de vil brug i
hvervekampagnen – og skønt at de ser muligheder i en ﬂeksibel afdragsordning. Så der den hindring i hvert
Flfælde taget af vejen. Herudover ved jeg, at de også at de har haW tanker om, at klubberne selv skal sFlle med
dommere for at få dommere – en spændende tanke. Der skal også lyde en ros for, at KFD stadig bliver inviteret
med, når nye dommere indkaldes Fl introaWen. Jeg tror på, at skal dommerne fastholdes, skal der skabes et
netværk om dem, og det har vi i KFD.
Men lad mig slå fast. Vi er en interesseorganisaFon, og vil arbejde videre på, at vi skal anerkendes som. Vi vil alFd
gå ind Fl et samarbejde med en posiFv Flgang. Hermed strækker jeg endnu en gang hånden ud for et godt
samarbejde.
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Som jeg Fdligere har nævnt havde vi desværre en rigFg uheldig episode i foråret, hvor
Morten Hvidemose blev slået ned i en serie 3-kamp. Sagen blev kørt op i medierne, og KFD
udsendte ved samme lejlighed en pressemeddelelse, hvor vi opfordrede Fl strengere straﬀe
for vold mod dommere. Straﬀe der var så hårde, at det forhåbentlig ville have en prævenFv
eﬀekt. I pressemeddelelsen meldte vi ud, at vi gerne ville i kontakt med DBU-København
omkring de straﬀe, der Fldeles dommerne samt hvordan vi fremover kunne arbejde for, at
det ikke skulle ske. Det modtog vi desværre ikke respons på fra DBU-København.
DBU-København har i det hele taget været, eWer min mening, meget svage i deres
udmeldinger omkring de/e. Heldigvis greb DBU på landsplan og straksopre/ede en
arbejdsgruppe, der skulle se på, om de gældende retningslinjer var up-to-date.
Jeg var personlig så heldig at være inviteret med i de/e arbejde som repræsentant for KFD og
der skal lyde en tak Fl DBU for de/e. Også tak Fl medlemmerne i arbejdsgruppen, som gik
konstrukFvt Fl værks. Vi ﬁk udarbejdet nye retningslinjer, hvor der bliver sat meget fokus på
det forberedende arbejde og opfølgende arbejde, når og hvis skaden sker. Bl.a. ønskede vi en
årlig kampagne, der sa/e fokus på problemet, vi foreslog at det skulle være tydeligt, at det
koster, hvis man begår forseelser mod dommeren, foreslog at hold, der ikke udleverer navn
skal udelukkes og straﬀes med løbende bøder Fl navnet er opgivet, forslag om at ved grovere
voldssager skal klubben sende en redegørelse, hvor de gør rede for, hvordan de vil undgå
lignende i fremFden, opre/else af en aku/elefon og herudover masser af andre gode forslag.
Alt i alt et rigFg godt papir, som vil styrke sikkerheden for dommerne i Danmark.
DBU’s godkendte papiret i eWeråret, som nu ligger Fl godkendelse hos Foreningen af
Lokalunioner. Jeg håber, at DBU-København, som ligger i toppen af sager om vold mod
dommere, vil gå forrest i godkendelsen af papiret. Det kan kun være Fl alles bedste.
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Danske Fodbolddommer a>oldte delegeretmøde i november måned. Her var det
annonceret, at Per Bu/enschøn havde valgt at stoppe. Per har gennem de seneste år
og 2015 været en stærk fronhigur for Danske Fodbolddommere. Til at overtage
formandsposten havde bestyrelsen kørt Tore Østergaard i sFlling, som også blev valgt
på mødet. Jeg er sikker på, at Tore er den re/e mand Fl at videreføre den udvikling
som Danske Fodbolddommere har været igennem de seneste år.
Der skal selvfølgelig lyde en stor Fllykke Fl Tore for valget.
Tore har allerede nu meldt ud, at han vil arbejde for at skabe et større netværk
dommerklubberne i mellem. Det ser jeg kun Fl stor gavn for KFD, at vi kan få viden,
ideer mv. fra de andre dommerklubben, og KFD har allerede kvi/eret posiFvt over for
det nye Fltag.
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Inden jeg når de sidste par slides og derved enden på min beretning, bliver jeg nødt
Fl at dvæle et øjeblik ved fællesskabet.
Fællesskabet binder os sammen, og det ses tydeligt, hvis man kigger KFD’s
facebookgruppe, hvor vi både hjælper hinanden, videndeler og Fl Fder også driller
hinanden. Men husk på, at fællesskabet ikke kun ﬁndes på facebook – det skal også
plejes i den om jeg må sige virkelige verden. Jeg vil derfor opfordre jer Fl, når I mødes
rundt omkring på de københavnske baner, at I husker at brug 10-15 Fl lige at snakke
sammen – evt. over en vand eller øl. Det har sjældent skadet.
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KFD ﬁk i 2015 en nye elitedommere, da det eWer ﬂot og hårdt arbejde er lykkes for
Jonathan at rykke i 2. division. Stort Fllykke med det. Yderligere skal der lyde et stort
Fllykke Fl Katrine, som rykkede op i landets bedste liga.
Herudover har rigFg mange i 2015 fået nye udfordringer, da de er rykket en række
eller to op. Der skal lyde et stort Fllykke Fl de oprykkede dommere. Til de øvrige der
håbede på en oprykning, så handler det om at blive ved med at arbejde på at blive
endnu bedre.
I 2015 blev der også indført løbetest, hvis man ønskede at virke som linjedommer i
Københavnsserien. KFD kan kun hilse de/e Fltag velkommen, og det var også en en
fornøjelse af se, hvor mange der mødte op og tog testen.
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KFD havde i 2015 to runde fødselsdage blandt vores medlemmer.
Tom Kristensen fyldte 50 år og også her Fllykke. Tom har har fået rosende ord Fdligere i
beretningen, så vi sparer på dem her. Ellers bliver han ikke Fl at styre…
John Mikkelsen fyldte 70 år, og Fllykke med det. Jeg havde fornøjelsen af deltage i en
udvikling i eWeråret, hvor en sagde, at vi han kunne løbe som 70-årige lige som godt som
John, så ville han være en lykkelig mand. Flot at du stadig holder dig så ﬂot i gang.
Jens Moestrup fyldte 80 år i 2015. Jens har har haW en glorværdig karriere og meget af hans
viden har han givet videre Fl KFD og talenterne. Jeg kan selv huske, da jeg var talent (jeps, der
har jeg fakFsk været en gang) at Jens kom ud og så på mig som observatør. Han var faldet for
aldersgrænsen for at må/e virke oﬃcielt for DBU som udvikler, så han var i stedet observatør.
Ud over fødselarerne skal der lyde et stort Fllykke Fl Bart, der forsvarede Ftlen som
danmarksmester i fodboldloven.
Og så skal der lyde et kæmpe tak Fl to personer, der hver især har ydet en enorm indsat for
KFD og især for vores talenter.
Kenn Hansen valgte i eWeråret at stoppe karrieren eWer en lang og ﬂot en af slagsen. Kenn har
for mange været et forbillede, som vil blive savnet. Både hans ageren på banen men også
hans væsen udenfor.
Kun en uge eWer Kenn udmelding om karrierestop modtage nogle af os en mail fra Lars
Gerner, der desværre kom med samme udmelding – at han valgte at stoppe i DBU-København
regi. Lars brændte for talenterne og jeg ved, at de kommer Fl at mangle dig fremover.
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Hvis vi kort kigger frem mod 2016, har bestyrelsen en fast vision: Vi skal være
Flbuddet, man ikke kan sige nej Fl.
Vil skal løbende arbejde for, at KFD bliver og forbliver så a/rakFv, at det bliver en
selvfølge at være medlem.
En anden måde at sige det på er – og det er nok mere den jydske måde – at det skal
kunne betale sig at være medlem. Vi har som i vil se senere i dagsordenen valgt igen
at budge/ere med et underskud for 2016. KFD skal ikke være en overskudsforretning,
og vores akFver pt. Fllader os at kanalisere pengene Flbage Fl jer gennem gode
sociale såvel som faglige arrangementer. Vores akFviteter skal være for alle, og her vil
jeg opfordre jer Fl, at har I en god ide, så lad være at holde inde med den. Giv den Fl
et bestyrelsesmedlem, og så garantere jeg, at vi ser seriøst på det.
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Endnu en gang tak. Tak Fl de mange af jer, der har ydet en indsats for KFD, men som
ikke er nævnt i denne beretning. Jeres indsats er bestemt lige så værdsat.
Det har været en fornøjelse at stå i spidsen for en så velfungerende og hyggelig
forening i 2015 og jeg glæder mig Fl at arbejde videre med det i 2016.
Tak for ordet.
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