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   Rørvig 22. oktober 2016 
 
Medlemsmøde Rørvig Centret, lørdag den 22. oktober 2016 kl. 11:00 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Forslag 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter 
6. Eventuelt. 
 
Bemærk, nedenfor er spørgers navn kun anført enten hvor det er oplyst af spørgeren 
selv, eller er kendt for referenten. 
 
1. Valg af dirigent . 
Formand Jørgen Jørgensen byder velkommen til medlemsmødet. 
Bestyrelsen foreslog Finn Olsen som dirigent og han blev valgt. 
 
Dirigenten konkluderede herefter, at medlemsmødet var indkaldt jvf vedtægterne og 
gennemgik derefter dagsordenen. 
 
2. Beretning. 
Dirigenten gav ordet til formand Jørgen Jørgensen. 
 
Jeg vil gerne byde Jer velkommen til vores medlemsmøde. 
 
Som man kan læse i beretningen har vi haft en forurening på værket,det er aldrig særligt 
rart,det er ordnet,og vi leverer atter godt vand. Vores analyser er fine og vandværks-
grunden er ved at se pæn ud igen -. Efter diverse reparationer. 
Måleraflæsningerne i år er gået rigtig fint, måske fordi medlemmerne har reageret på 
vores udsendte sms og ryddet omkring brønden.  Det der er en fordel, ved den måde vi 
aflæser målerne på, er at vi opdager, hvis der er utætheder,og derved kan give  besked 
til andelshaveren. 
Vores digitale kort er nu færdige, så de kan blive lagt på vores hjemmeside, hvorfra 
entreprenøren selv kan printe det ud, som de har behov for. 
Vi har afholdt et erfamøde med fuld tilslutning og da vi lavede en opfølgning, var der 
kun en enkelt tilmelding – derfor aflyste vi mødet og gentager det på et andet tidspunkt. 
I forbindelse med reparation af vandledninger, har vi som noget nyt, erfaret, at Odsher-
red kommune har udvist en interesse i, hvorledes gravearbejdet bliver udført. I bestyrel-
sen har vi drøftet, om vi fremovere ved en udskiftning og/eller en reparation, skal tage 
billeder af vejen før vi påbegynder arbejdet – så vi ikke risikerer, at skulle stå til regn-
skab for skader, som var der i forvejen. 
Vi har talt om, at når kommunen begynder at kloakere i vores område, kan det være, at 
vi får behov for en ekstra mand – både til tilsyn, vagt og ferieafløser. Vi har en i kikker-
ten og skal høre, hvad han evt koster i timen, weekender eller på ugebasis. Når vi har 
sidde tal – tager vi en beslutning. 
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Sagen omkring vandledningen i Hønsinge er vejdirektoratet ikke til at arbejde med. De 
vil stadigvæk have, at vi skal omlægge ledningen førend vi ved, hvor vejen kommer til 
at ligge. Vi ønsker ikke at give dem en blankocheck, så vi kører ikke videre med det, 
førend de sætter målene for vejen. Vi har forelagt sagen for vores samarbejdspartner 
Danske Vandværker, som giver os medhold. 
Vi har drøftet om der skulle laves en dør, fra arkivrummet og indtil værket – dette har vi 
dog droppet. I stedet for, har vi drøftet muligheden for et evt udhæng over de to indgan-
ge til værket. 
Vi har haft meget arbejde med udformningen af indkaldelsen til Medlemsmødet samt 
nogle ikke forståelser af det fremsendte udkast til regnskabet. Nu har vi haft et møde 
med vores revisor og efter hans rettelser er vi kommet overens og besluttet, at indkalde 
ham næste gang der lægges budget. 
Der har været et enkelt ledningsbrud i Hønsinge på 5 km3 i timen og vi har måtte have 
Leif Kock lakagesøger om hjælp. Han fandt bruddet som kom fra en ledning, hvor der 
tidligere har været et brud. Så den trænger til en udskiftning, når kloakarbejdet går i 
gang. 
Xenergi har forespurgt, om de måtte låne vores lokaler til seminar – det har vi sagt ja til 
mod en betaling på 2.000 kr. i leje + 1 fribillet til hver af de kurser der bliver afholdt. 
Vores 60 års jubilæum i 2018 vil blive afholdt som en åben reception på Værket. 
Så har Højby Kro aflyst vores reservation af kroen den 22. oktober 2016 til vores Med-
lemsmøde pga de har prioriteret et andet arrangement, som fejlagtigt var blevet skrevet 
ind på samme dato. 
Vi har derfor i hast måtte finde et andet sted og det er i RørvigCentret. Vi har forudbe-
stilt Hotel HøjbySø til næste år. 
På vores sidste møde på Sidesporet i Holbæk, hvor vi klargjorde indkaldelsen til Med-
lemsmødet forespurgte Kirsten, hvornår jeg egentlig var begyndt som formand. Dette 
var fordi, hun havde nogle papirer, hvor man krævede navn på formand og hvornår han 
var valgt på generalforsamlingen samt et referat derfra. Vi har ingen generalforsamling, 
men et medlemsmøde og 2 repræsentantskabsmøder. og i vores vedtægter står der, at 
det er repræsentantskabet,der vælger bestyrelsen,som så selv vælger formand   
Så måtte vi pludselig til at konstituere os og jeg blev valgt som formand – og derfor 
forelægger jeg beretningen i dag og så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan leve op til det. 
Officielt var det i 1979/80, at jeg blev valgt som formand – men jeg er ikke sikker på, at 
næste omgang bliver lige så lang, som den der har været. 
 
Der har været mange møder i OVR og KVT samt med forsyningen – jeg informere om 
et lille udkast af, hvad vi berører på møderne. 
Sønderborg modellen går ud på at samle samtlige værker i et fælles projekt, men hensyn 
til indsatsplaner efter grundvandskortlægningen. Der vil blive afholdt et møde, hvor alle 
vandværker i Odsherred vil blive inviteret og få forklaret hvad det går ud på. 
Kloakering – Der er udsendt en skrivelse til alle, som bliver berørt i 2017. Der er ikke 
lavet færdigt udbudsmateriale endnu, men OVR har fået lov til at se dette, når det ligger 
færdigt. Vig Lyng og Hønsinge bliver de første, hvor man laver det som tryganlæg.  
Målerdata – Forsyningen kom med to forslag – 6 kr. + moms eller 5.600 pr. vandværk. 
Dette kunne vi ikke accepterer og er derfor gået i tænkeboks og vil vende tilbage med et 
nyt udkast til forsyningen. 
Staten har indkrævet 69 øre pr km3 oppumpet vand, som skulle gå til betaling af grund-
vandskortlægningen. De er nu blevet færdige og tilbagebetaler ud af de 69 øre – 23 øre 
pr oppumpet km3. Vi oppumper ca. 2,5 mill. km3 i Odsherred kommune. Vi har i OVR 
tænkt os, at lave en fond, hvor disse penge gik ind på, således at man der, kunne være 

Tom Jensen � 24/10/2016 10.25
Slettet: Vi har talt om vores 5 års møde, som 
skal afholdes den 16. september 2017. Det 
bliver på Dragsholm Slot med underholdning.
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behjælpelig overfor de vandværker, som har brug for hjælp til diverse ting, som kom-
munen kan forlange skal udføres. 
Vi har nu fået en ny minister, som kikker på vand og derfor vil der fremover komme 
rigtig mange opgaver, som skal udføres på vandværket så der bliver mange ting man 
skal sætte sig ind i. 
Bare tænk Jer, at når vi på et tidspunkt får opsat intelligente målere, så vil man med 
tiden, kunne aflæse dem ved hjælp af en drone. Dertil har vi allerede piloten :0)  
Jeg ved, at der i kommunen er sat forslag op om at afsætte 1,5 mill over en 3-årig perio-
de mht. vores brandhaner – og når jeg læser udkast fra budgetmødet, så er der mange 
ting der tages stilling til, men vores brandhaner var der ikke taget stilling til. Så for-
mentlig bliver det ikke førend 2018 
 
Jeg har dog et forslag til kommunen i forbindelse med fjernelse af brandhanerne. De 
graver ned ved Hovedledningen og sætter en overgang på, som er opfundet af Ulefors – 
så kan brandhanen blive stående og der spares en masse gravearbejde. Forslaget er givet 
til kommunen. 
Vi har været repræsenteret ved Vig Lyngs 50 års jubilæum. 
 
Jeg vil gerne til slut sige tak til forretningsfører, bestyrelsen og repræsentantskab for et 
godt samarbejde 
 
Tak 
Formand 
Jørgen Jørgensen 
 
 
Derefter spurgte dirigenten om der var spørgsmål til beretningen. 
 
Spørgsmål, Henrik Wilson: Blot en opfordring omkring priser for aflæsningstal: 
Grundejere betaler både til forsyning og vandværk, så pas på at stædighed omkring af-
regningen ikke gør at vi kommer til at betale mere end nu. 
Det er passé med repræsentantskabet. Bestyrelsen burde vælges direkte på en general-
forsamling som det er helt almindeligt. 
Svar fra formand Jørgen Jørgensen: Der tales om de ting i bestyrelsen, ligesom der 
diskuteres ændringer af vedtægter. Personligt mener jeg, at det er mere demokratisk når 
der er en bredere kreds i forbindelse med 20 stk i repræsentantskab, når der skal tages 
beslutninger.  
Omkring målerdata, tager vi alle aspekter med i forhandlingen, så det bliver så billigt 
som muligt for anpartshavere. Vi forhandler videre. 
Derefter berettede formanden om de ERFA møder han deltager i. 
 
Spørgsmål, Paul Wammen (?): Spørgsmål om traché til henholdsvis kloak og vand-
ledning 
Svar, Dirigent Finn Olsen: Din entrepenør skal sørge for at tingene overholdes. 
 
Spørgsmål, Arne Alsby Ellinge Strandvej 10. Jeg fik SMS om at vandet igen kunne 
drikkes. Jeg har en koteletgrund med lange ledninger, hvornår kan man igen drikke 
vandet? 
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Svar, Kirsten Løcke: Hvis der ikke har været vandforbrug, er der ikke forurening i 
dine ledninger. Desuden er der gjort meget for at skylle ledningsnettet igennem, så da 
embedslægen igen godkendte vandet var det sikkert at drikke. 
 
Spørgsmål: Har værket registrering på hvor gamle stophaner sidder? 
Svar Kirsten Løcke: Nej, det har værket ikke 
 
Spørgsmål: Brandhaner, hvem bestemmer hvilke der skal beholdes? 
Svar Kirsten Løcke: Brandvæsenet bestemmer hvilke der skal bevares for vores ved-
kommende. 
 
Spørgsmål, Knud H Skansevej 9: Generelt omkring udformningen af kloakanlæg, 
trykanlæg. 
Svar Kirsten Løcke: Der henvises til forsyningen omkring disse spørgsmål. 
 
3. Regnskab. 
Forretningsfører Kirsten Løcke gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmålene der 
kom undervejs. 
 
Året som helhed gave et underskud på kr. 40.582 pga. forureningen i 2015. Vandværket 
har dog midlerne til at klare det. 
Side 5, note6: Garantkontoen er ombyttet til aktier, som gav et kurstab på kr. 4.800. 
Side 6 note1: Indtægter totalt på 1.995.181. Vandafgiften kan ikke budgetteres korrekt. 
Restancegebyrerne steg da der blev udsendt 250 rykkere (112 i år) 
Note2 Drift. Stor stigning pga forureningen, som totalt kostede 353.500. Beløbet er for-
delt på mange forskellige konti. Eksemplevis er der lavet langt flere vandanalyser, der 
har været brug for flere håndværkere. Mere eller mindre hele grunden har været opgra-
vet, vandtanke rengjort, defekte ledning skiftet, og lejet UV-anlæg til midlertidig rens-
ning af vandet. 
Forskellige reparationer har kostet ekstra, bla. er en kompressor skiftet, og en sektions-
brønd repareret. Vandanalyser har været fejlbudgetteret. Vandtab bl.a. pga forureningen 
har giver spild over 10% og dermed statsafgift. 
 
Spørgsmål: Røranlæg er budgetteret til 300.000 men kun ca 151.000 er brugt. 
Svar: Kontoen er beregnet til reparationer i forbindelse med kloakering. Det har ladet 
vente på sig, men det skulle gå i gang igen i marts 2017, så der vil formentlig komme 
udgifter til den tid. 
 
Spørgsmål: Vandtabet, er det almindeligt eller stort?  
Svar: Det er ok. En del af spildet skyldes skylning af rørene i forbindelse med forure-
ningen. Da det er et sommerhusområde er udpumpningen mindre end i normale beboel-
sesområder, hvorfor et spild resulterer i et større vandspild procentvist. 
 
Note3: Administrationsomkostninger ligger under budget. Telefon/internet er steget 
fordi der til stadighed er brug for flere sim-kort når teknologi tages i brug, ligesom 
SMS-udsendelsen er noget højere i år (mange SMS’er sendt i forbindelse med forure-
ningen)  
Konsulenthonorar dækker over supportaftaler, hotline til Xergi og Rambøll administra-
tionssystem, samt tegneprogram ledningskort. Den udgift forsvinder da der nu er an-
skaffet GPS-kort (sparer 5.000). 
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Kursuskontoen udviser overskud pga kursus afholdt på værket af Xergi. 
 
Spørgsmål: Der er budgetteret 10.000 til forsikring kun 5.500 er brugt. Hvordan hæn-
ger det sammen? 
Svar: Det skyldes formentlig ren tradition. 
 
Bestyrelsesmøder dækker over smørrebrød til møderne, et enkelt møde afholdt på Side-
sporet i Holbæk, samt sommerkonference for 12 personer (Deltagere: bestyrelsen, inter-
ne revisorer, forretningsfører samt deres ægtefælle/partner) 
 
Balancen side 7 
Note8 er steget pga boring 5 vedligeholdelsesarbejdet 
Note9 tilgangen skyldes at renoveringen af Markvejen er delt over to regnskabsår. 
Note10 dækker over GPS-kortet samt reparation af renvandstank. 
 
Note11 Likvidbeholdning er ca 1,3mio heraf 550k til nye vandmålere. Der ønskes en 
likvid beholdning på 1,5 mio, så der mangler en del på den konto. 
Passiver er de 550.000 hensat til målerudskiftning. 
 
Spørgsmål, Henrik Wilson: Overdækning er anført til ca, 7,7 mio og anlægsaktiver 
(bygninger etc) udgør ca 6,7 mio. Da anlægsaktiverne er svært omsættelige, er det så 
korrekt at antage at egenkapitalen er 1 mio udover de kr. 550.000 der er hensat til måle-
re? 
Der mangler noter, det kunne være godt at se dem alle. 
 
Svar: Det er korrekt den er 1 mio. De begrænsede noter skyldes manglende plads i fol-
deren. Hele regnskabet med tilhørende noter kan ses på hjemmesiden 
www.kongeparten.dk 
 
Budget:  
Vandafgift er steget kr. 100,-  det skyldes udsigten til udgifter i forbindelse med kloak-
arbejdet. Den afgift kan justeres ned kommende år. 
Intægten på måleraflæsning er usikker pga de igangværende forhandlinger omkring be-
taling for målerdataene. 
 
Udgiften til arbejdsmand er reduceret, da der ikke har været kloakarbejde. Det forventes 
dog at der laves en tillægskontrakten til arbejdsmanden når kloakarbejdet går i gang for 
alvor. Det ventes at der bliver brug for en ekstra mand, men det er jo behæftet med 
usikkerhed pga de mange ukendte faktorer. 
 
Udgifter til telefon/Internet mm er hævet. Som sagt ventes det at denne fortsat vil stige. 
 
Udgifter til kørsel er steget: Formanden deltager i mange møder (KVT/OVR) som der 
betales kørepenge for. Ligeledes modtager den øvrige bestyrelse kørepenge i forbindel-
se med møder, ligesom Kirsten Løcke får kørepenge ved kørsel fra vandværket til mø-
der. 
  
For 2016/2017 budgetteres med et overskud på 30.700, men det vil være meget påvirket 
af de faktiske omkostninger i forbindelse med kloakeringen. 
 

Tom Jensen � 24/10/2016 10.25
Slettet: e
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Spørgsmål: kan det ses i budgettet at indkaldelser til næste år ikke sendes længere? 
Svar: Fra næste år kommer der gebyrer på kr. 5,13 for PBS indbetalinger og andre beta-
lingsmetoder på kr. 25. Porto og gebyrer falder ca kr. 10.000, ligesom der må forventes 
et fald i kontorhold (trykning, papir etc). 
 
Spørgsmål: Når der er blevet kloakeret får vi så ikke færre regninger?  
Svar: Tanken er at vi slet ikke skal få regninger, da alt skulle være dokumenteret via 
GPS-kortet, men der vil naturligvis altid være en usikkerhed omkring det. 
 
Regnskab og budget  blev taget til efterretning 
 
Investeringsplan: kr. 550.000 til ledningsrenovering, og kr. 100.000 til renovering af 
sektionsbrønd. Derudover er der hensættelse er til nye vandmålere. 
 
Vandmålerudskiftningen sættes i gang når første parti af de eksisterende vandmålere 
ikke længere lever op til kravene (stikprøve), og forløber over tre år. Det finansieres ved 
hensættelsen på kr. 550.000 samt en betaling på kr. 600, fordelt over 3 år, for alle an-
partshavere. 
 
Til sidst vistes kurven over udviklingen i udpumpet vand og det årlige spild. 
 
4. Forslag. 
Der var fremkommet et forslag fra Lars Monrad Hansen dagen før medlemsmødet, og 
på selve mødet fremlagde Henrik Wilson et forslag. 
 
Forslag 1 Lars Monrad Hansen, kasserer grundejeforeningen Vester fremlægger sit 
forslag om reduktion af omkostninger til bestyrelsesarbejdet, således af sommerkonfe-
rencen sløjfes og der blot gives en god middag som honorar. 
Det fremsendte forslag: 
Grundejerforeningen Vester foreslår ved kasserer Lars Monrad Hansen at: 
Den fremtidige afholdelse af belønning for ulønnet bestyrelsesarbejde betalt af Konge-
partens Vandværk begrænses til en god middag for bestyrelsesmedlemmer, interne revi-
sorer samt forretningsføreren. Øvrige udgifter afholdes af de enkelte deltagere selv. 
 
 
Forslag 2 Henrik Wilson (Fremsat på mødet): Jeg mener der skal kigges på hvordan 
ledelsen af vandværket skal organiseres fremover. Det er dyrt som det gøres nu, det kan 
gøres anderledes og moderne med en generalforsamling og bestyrelse valgt af general-
forsamlingen. Man bør overveje at give et honorar i stedet for at betale for underhold-
ning af bestyrelsen og de interne revisorer. Det er en tvivlsom praksis at have de interne 
revisorer med på sommerkonferencen, og da regnskabet er revideret af godkendt revi-
sor, så er det ikke sikkert det længere er nødvendigt med interne revisorer.  
Så nedlæg jer selv og lad medlemmerne vælge bestyrelsen. Målet må være billigst mu-
ligt vand i højest mulig kvalitet. 
 
Fra salen kom det fra et repræsentantskabsmedlem at der også er faglige ting på som-
merkonferencen, hvor bla. vandværker besøges, det er ikke kun hygge. 

Tom Jensen � 24/10/2016 12.06
Slettet: Svar, formand Jørgen Jørgensen. 
Vi tager forslaget med og behandler det på 
næste repræsentantskabsmøde. Her vil der 
også blive diskuteret vedtægtsændringer.... [1]

Tom Jensen � 24/10/2016 11.50
Slettet:  Forslag parodi. Rep valg, hvordan 
skal det organiseres fremover
Tom Jensen � 24/10/2016 11.52
Slettet:  Anderledes i vandværksbestyrelse 
mere lovgivning. Stort stykke arbejde.
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Slettet: . R
Tom Jensen � 24/10/2016 11.54
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Tom Jensen � 24/10/2016 11.57
Slettet:  nødvendige.
Tom Jensen � 24/10/2016 11.54
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Tom Jensen � 24/10/2016 11.55
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Tom Jensen � 24/10/2016 11.53
Slettet: LM: Selvfølgelig skal det honoreres. 
’’’’ ... [2]

Tom Jensen � 24/10/2016 12.06
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Tom Jensen � 24/10/2016 12.06
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Svar, formand Jørgen Jørgensen. Vi tager forslagene med og behandler dem på næste 
repræsentantskabsmøde. Her vil der også blive diskuteret vedtægtsændringer. 
Jeg har været formand mange år, og har ikke ønsket at slå mønt på arbejdet, jeg fore-
trækker hygge i stedet. Jeg ved at andre værker eksempelvis betaler formanden kr. 
75.000 årligt og  kr. 10.000 til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så det koster nemt hen-
ad kr. 100.000 som efterfølgende skal beskattes. Men tak for forslagene, vi tager dem 
med. 
 
 
5. Valg af repræsentanter og suppleanter. 
Der var kampvalg i kreds 1 og kreds 6.  
 
I kreds 1 stillede Karsten Aagaard Sørensen og Lars Monrad Hansen op 
I kreds 6 stillede Hans Jørgen Rusholt og Claus Ole Nielsen op 
 
Hans Jørgen Rusholt var ikke til stede. De øvrige kandidater gav en kort præsentation af 
sig selv og svarede på spørgsmål fra salen. Derefter blev der skredet til valg. 
 
Valgresultatet blev : 
Kreds 1, i alt 48 stemmer afgivet,  

Karsten Aagaard Sørensen  33 stemmer,  
Lars Monrad Hansen 14 stemmer,  
1 blank stemmeseddel, 

 
Karsten Aagaard Sørensen var hermed valgt. 
 
Kreds 6, i alt 48 stemmer afgivet,  
 Claus Ole Nielse 34 stemmer 
 Larss Monrad Hansen 14 stemmer 
 4 blanke stemmesedler 
 
Claus Ole Nielsen var hermed valgt. 
 
 
De valgte repræsentanter: 
1. Karsten Aagaard Sørensen 
2. Jan Rasmussen 
3. Arthur Pedersen 
4. Erik Malling 
5. Mimi Snorrason 
6. Claus Ole Nielsen 
7. Kurt Neiiendam 
8. Niels Bjørn Jensen 
9. Helle Nielsen 
10. Alex Lorentzen 
 
 
 
 

Tom Jensen � 24/10/2016 12.08
Slettet: R

Tom Jensen � 24/10/2016 10.25
Formateret: Dansk
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De valgte suppleanter 
1 ingen 
2. Anne Munk Jensen Syrenvej 10 B 
3. ingen 
4. Allan Jensen 
5. Arne Vasby Ellinge Strandvej 10 
6. Rita Bach 
7. Karsten Møller 
8. Niels Mohr 
9. Ingen 
10. Finn Toftedal Andersen 
 
6. Eventuelt  
Der blev takket for godt vand og fremsagt en tak til dem der stiller op og deltager i ar-
bejdet. 
 
Der blev vendt forskellige ting omkring rensningsanlægget i Tengslemark Lyng samt 
omkring kloakering. Generelt må det siges, at vandværket ikke kan svare på spørgsmål 
omkring kloak og spildevand, der henvises til forsyningen i Odsherred. 
 
Det fremførtes at stemmesedler bør have samme farve. Hertil kan siges at det er første 
gang nogensinde at stemmesedlerne har været i brug, og farveforskellen indikerer hvor-
vidt der er betalt for spisning. 
 
Fra salen lød det til at bestyrelsen bruger meget tid på arbejdet, at det var ok med besty-
relsens bespisning og at der i øvrigt var tilskud til maden efter medlemsmødet 
 
Stemmesedlen siger 21. oktober, mødet afholdtes d. 22 oktober. 
 
Herefter afsluttede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden. 
 
 
Dirigent   Referent 
 
 
Finn Olsen   Tom Emtkjær Jensen 
 
 

Tom Jensen � 24/10/2016 12.09
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Svar, formand Jørgen Jørgensen. Vi tager forslaget med og behandler det på næste repræsentant-
skabsmøde. Her vil der også blive diskuteret vedtægtsændringer. 
Jeg har været formand mange år, og har ikke ønsket at slå mønt på arbejdet, jeg foretrækker hygge i 
stedet. Jeg ved at andre værker eksempelvis betaler formanden 75.000 årligt og 10.000 til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, så det koster nemt henad kr 100.000 som efterfølgende skal beskattes. Men 
tak for forslaget, vi tager det med. 
 
 
 

Side 6: [2] Slettet Tom Jensen 24/10/2016 11.53 

LM: Selvfølgelig skal det honoreres. ’’’’ 
 
 

 


	Medlemsmoede 22.10.2016
	Medlemsmoede 22.10.2016.2

