Generalforsamlingen for Skibby Badmintonklub d. 15. maj 2019
Formandens beretning:
Endnu en sæson er gået, og jeg har været formand i alt 12 år.
Tiden går stækt, når man arbejder med udvikling af klubben på flere planer. Det blomstrer
med gode initiativer i alle afdelinger, og glæden ved badminton fornemmes i vores klub. Der er
positive resultater på både det sportslige såvel som det sociale plan i alle afdelinger.
Overordnet kan jeg konstatere, at det solide og målrettede klubarbejde, som alle i bestyrelsen,
udvalgene og øvrige frivillige bidrager med, er helt fantastisk. Det er holdledere,
udvalgsmedlemmer, turneringsansvarlige, hænder til store og små praktiske opgaver i hallen
og generelt i bygningerne, sponsorindsats, administration af holdspilleres antal holdkampe,
ansvarlige for diverse medlemsgrupper, drift af hjemmeside, hjælp i caféen osv., og det er
både børn og voksne, der påtager sig opgaverne.
Den klubånd og vilje viser tydeligt, at sammen gør vi en afgørende forskel.
Når det er sagt, så er der stadig behov for flere kræfter, hvis vi skal kunne øge aktiviteterne
og herunder skaffe midler til dem.
Selvom badminton med høj kvalitet i træning mv. har udviklet sig til en kostbar sport, så er
det bestyrelsens klare målsætning, at Skibby Badmintonklub skal være en klub, hvor
medlemmerne og deres forældre involverer sig og skaber rammerne. I modsætning til en klub,
hvor medlemmerne betragter sig som købere af en ydelse.
Efter generalforsamlingen i april 2018 blev bestyrelsesposterne på det konstituerende
bestyrelsesmøde fordelt som følger:
Martin Brænder:
Malene König:
Tina Heede:
Torben Hansen:
Michael Gunild Bjerre:
Carsten Schrøder:
Susan Madsen:
Finn Diwas:
Jeanette Schrøder:
Uden for bestyrelsen:
Ebbe Nielsen:
Henrik Kyvsgaard:
Søren Højlyng:
Pernille Andersen:
Cykeludvalg:

Formand, flag.
Næstformand, medlem af USU
Ungsomsformand (USU)
Seniorudvalgsformand (SSU), kantine, turneringsudvalg
Motionistformand (MSU)
Sponsorudvalgsformand, cykeludvalg
Sekretær, miniton, medlem af USU
Suppleant
Suppleant
Kasserer og bogholder
Postmodtager, Frederikssund Idrætsråd, Turneringsudvalg
Frederikssund Idrætsråd
Ad hoc opgaver, hjemmeside, sæsonændringer
Malene König, Danny Nielsen, Cathrine Gjelstrup, Carsten Schrøder,
Martin Brænder

Medlemmer:
Ved udgangen af sæsonen 2018/2019 har klubben haft 136 medlemmer. Disse har været
fordelt på 81 herrer og 55 damer.
Medlemmerne i SBK fordeler sig som følger:
0-24år:
82
25-60+år: 54
Der er en nedgang på 37 medlemmer, hvoraf de 33 er medlemmer mellem 25-100 år og den
største del motionister.

Tallene kan forvirre lidt.
De optalte medlemmer er for kalenderårets afslutning og omhandler de medlemmer, vi har
haft igennem sidste halvdel af sidste sæson og første halvdel af denne sæson, da kommunal
tilskud for medlemmer under 25 år gælder for et kalenderår.
En af forklaringerne kan være, at hvis man som medlem ikke har betalt for sidste sæson før
efter 31.12.18, kommer medlemmet til at tælle som 2 medlemmer ved årsafslutningen, når
man afslutter i klubmodulet, det er der ikke taget højde for.
En anden forklaring er at en del af vores tidligere ældre motionister måske kom der, fordi
Peter Rasmussen var formand, og da han gik af, kan vi se at flere af de noget ældre er startet
med at spille om formiddagen hos Ældresagen. Det gælder både hold- og banemotionister.
Bestyrelsens mange opgaver igennem sæsonen:
• Økonomien
• Information og kommunikation
• Udvalgene
• Det sociale liv
• Det sportslige
• Sponsorer
• Øvrige aktiviter
• Fremtiden
Økonomien:
Selve regnskabet vil blive gennem gået efter beretningen.
Klubben kom igennem sæsonen med et overskud på godt 31.000kr, hvilket er flot med færre
medlemmer, og da vi sidste sæson kom ud med det samme bare i underskud. Bestyrelsen har
fortsat haft fokus på en stram økonomistyring og med et inspirende træningsmiljø parallelt
med sociale aktiviter, så det ikke er gået udover aktivitetsniveauet og kvaliteten i klubben.
Store indtægtskilder er vores cykelløb, som i sæsonen gav et overskud på 55.000 kr.
Vores 2 åbne turneringer har i sæsonen været en noget større bidragyder end de foregående
år med 50.000 kr., da vi fik tilført flere rækker i vores marts-turnering.
Sponsorer giver også en god indsprøjtning til økonomien.
Slutteligt vil jeg sige tak til vores sponsorer, som bidrager til et fantastisk fællesskab og
masser af sportslige og sociale oplevelser for medlemmerne.
Information og kommunikation:
Med kommunikationen går det nogenlunde fornuftigt. Vi benytter hjemmesiden, facebooksiden
og e-mail og sms i kommunikationen med medlemmerne.
I forbindelse med kontingentopkrævning bruger vi Klubmodul.
Der skal optimeres hist og her, så vi er sikre på at vores budskaber kommer frem og at
medlemmerne nemt kan komme I forbindelse med udvalg og bestyrelse.
Omkring kontingentopkrævning kan vi sige, at systemet fungerer med meget hurtigere
indbetalinger til følge end tidligere, og dermed forbedret likviditet og meget færre skyldnere. Vi
har dog stadig nogen, som meget sent i sæsonen skal påmindes om betaling.
Vores værdier er ligeledes en væsentlig del af vores kommunikation: Fællesskab, Udvikling,
Glæde, Engagement, Respekt.
Udvalgene:
Udvalgenes arbejde er omtalt i separate beretninger, hvor sæsonens mange aktiviteter og
resultater er omtalt.
Det er disse udvalg, der sammen med de mange frivillige hjælpere, udgør rygraden i klubbens
virke, og det er her man som medlem først og fremmest kan gøre sin indflydelse gældende.

Jeg skal derfor opfordre alle medlemmer og deres forældre, til at henvende jer til
udvalgsformændene med jeres ønsker til at optime klublivet og træningstilbuddene. Ligesom
man naturligvis er velkommen til at kontakte bestyrelsen. Ønsker man at promovere og opnå
målsætninger, som man selv synes er vigtige for SBK, så er alle naturligvis meget velkomne til
at bidrage til det frivillige arbejde, som vi i høj grad er afhængige af for at kunne blive ved
med at udvikle og styrke klubben.
Det sociale klubliv:
Alle afdelinger forstår at gøre meget ud af at fastholde og styrke det lokale klubliv.
Det kan være til de enkelte træninger, hvor en god indsats værdsættes af træningsmakkere
eller ved turneringer og holdkampe, hvor man coacher. Forældre, der tålmodigt bakker deres
børn op med positive bemærkninger og lægge billeder og fortællinger op på klubbens
faceboookside af glade børn i aktivitet.
Det er fester, fællesspisning før/efter holdkampe, fællesture, træningslejre, ekstratræninger,
når der er plads i weekender og meget mere.
Alt sammen noget der er vigtigt og med til at fastholde medlemmer og med til at tiltrække nye
til alle niveauer.
Det sportslige:
Udvalgsberetningerne vil omtale de enkelte resultater for hold og enkelt spillere.
Der har i året været mange fine resultater blandt spillerne. Der er flere spillere, der prøver
kræfter med at spille turneringer, det er en positiv udvikling af klubbens både breddespillere
og talentspillere.
Vi har et ønske om at hylde endnu flere og ikke kun dem som vinder, men vil gerne have at
alle, uagtet resultat, bliver hyldet på vores facebookside. Så kære spillere – og også forældre post jeres barns indsats med nogle fortællinger om oplevelsen.
Sådanne oplevelser vil samle klubben.
Sponsorer:
SBK’s sponsorer udgør stadig en stor brik i vores bestræbelser for at opretholde et attraktivt
trænings miljø og aktivitets niveau.
Vi har dog stadig brug for flere for de kommende sæsoner. Vi værner om dem, vi har. Vi har
gjort indsigelser imod, at når vi skal have reklamer i hallen som støtter SBK, må de ikke
hænge der fast, for så skal vi dele indtægten med andre brugerklubber i hallen. Der er ved at
blive udarbejdet nogle nye regler, som bliver gældende for hallen, så vi ikke skal slæbe
reklameskilte frem, hver gang vi har holdkampe, de skulle gerne være der hele tiden også
under almindelig træning.
Der arbejdes på højtryk af vores sponsor formand Carsten Schrøder.
På vores hjemmeside www.skibbybadminton.dk, tilbyder vi specielle bannerreklamer, og vi vil
samtidig vise en totalliste over vores sponsorer med logo link, der hvor det er muligt.
Øvrige aktiviteter:
SIK af 1912.:
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand og sekretær:
Henrik Kyvsgaard
Næstformand:
Nicholas Kristensen
Kasserer:
Johnny Berthelsen.
Det har igen været et meget stille år. Der har været afholdt 5 bestyrelses- og formandsmøder,
hvor formanden beretter om arbejdet i Frederikssund Idrætsråd, samarbejdet med kommunen
og meget andet. Klubberne fortæller om deres arbejde, og der er en meget åben snak om
tingene, hvilket kan gøre det svært at skrive et referat. Der er et godt samarbejde mellem
medlemsklubberne.

HK og MB er gået med i Skibby Aktive.
Skibby.dk er blevet moderniseret og gjort meget billigere.
SIK Håndbold stiller nu igen med en repræsentant – Karsten Heckmann
Frederikssund Idrætsråd:
Idrætsrådet har en samarbejdsaftale med kommunen, der sikrer, at rådet bliver hørt, når der
skal investeres inden for idrætsområdet. Denne aftale har fungeret fint, og idrætsrådet er nu
meget involveret i implementeringen af kommunens nye idrætsvision, der ud over at bygge en
ny idrætsby i Frederikssund også tilfører vores område resourcer:
•
•

Aktivitetssløjfe mellem Marbækhallen/skolen og Skibbyhallen
Undersøge muligheden for i samarbejde med Lejre at etablere en svømmehal i
Hornsherred.

Frederikssund Kommune vedtog for et par år siden, at der skulle udarbejdes en ”Helhedsplan
for Skibby”, og det allerede vedtagne bevægelsesbånd indgår i projektet.
I projektbeskrivelsen er følgende formål og mål opstillet for arbejdet:
• Det overordnede formål med projektet er at skabe de bedst muligt rammer for tilbud og
aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.
• Resultatet af projektet skal være løsninger som udspringer fra og er forankret i det
borgerne i området efterspørger.
Til at koordinere dette arbejde, blev der nedsat en styregruppe med Henrik som formand.
Netop som styregruppen i foråret 2018 skulle udarbejde sit endelige forslag (med hjælp af
arkitektfirmaet Keingart), blev projektet (ligesom næsten alle andre anlægsprojekter) stoppet
indtil videre efter problemerne med Vinge. Gruppen besluttede dog at fortsætte sit arbejde, og
det foreløbige resultat er blevet et projekt med navnet ”Byens Hus”. Lige nu afventer vi, om vi
kan få støtte til det videre arbejde fra kommunen.
Ud over dette har de vigtigste arbejdsområder været: Folkeoplysningsudvalget, høringssvar,
lokalefordelingen for både indendørs og udendørs faciliteter samt på det sidste broindvielsen.
Rådet har fået ny formand (Lars Møller fra SOIF), da Annelise ønskede at stoppe efter at have
været formand siden starten.
Hjemmesiden er blevet moderniseret.
Skibby Badmintonklub har to medlemmer i idrætsrådets bestyrelse: Søren Højlyng (der også
sidder i Folkeoplysningsudvalget) og Henrik Kyvsgaard (næstformand).
Turneringsudvalget:
Vi fik tildelt 2 turneringer:
• 13. oktober: U9 D; U11 C & D, U13 C & D
143 kampe. Denne turnering skal afvikles på en dag (det skal alle B, C og D
turneringer).
•

17. & 18. marts: U13 A & B, U15 A & B, U17/19 A, B & C. Sponsor: Li-Ning (Sportbiz
ApS)
189 kampe og måtte afvikles over 2 dage.

Den første turnering har vi fået igen til næste sæson, men ved den anden har man fjernet U13
samt U17/19 A, hvilket jeg har protesteret over, men foreløbigt uden resultat. Hvis vi kun
havde haft disse rækker i år, havde der kun været 104 kampe, og overskuddet væsentligt
mindre.
Det har været lidt problematisk at skaffe hjælpere både til dommerbordet og til kantinen. Det
ville være rart med flere frivillige, men en tak til dem, der har hjulpet.

Cykelløb:
Det har været svært at få i gang sidste år, da man havde besluttet, at der skulle være
betydelig flere hjælpere for at dække den tidligere rute, så vi måtte skubbe tidspunktet til
august. Løbet er ændret, så det er et rent motionsløb uden profesionelle ”racercykler”. Det
blev dog endelig afholdt med fint resultat.
I år afholdes der cykelløb torsdag d. 20 juni 2019, kl. 19-20 i Bymidten.
Hjælp venligst med til at gøre det til en dejlig oplevelse for alle, samt at samle en masse
penge intil næste års ungdoms arbejde.
Fremtiden for klubben:
På seniorsiden har vi videreudviklet samarbejdet med Kirke Hyllinge Badminton klub, så vi nu
fremstår som en samlet seniorafdeling til holdturneringer med fælles træninger i begge
klubber.
For den kommende sæson tilbydes seniorerne 3 træninger om ugen, 2 almindelige
holdtræninger og 1 med henblik på single træning.
Vi har nu fundet den endelige økonomiske model for vores samarbejde, hvor alle seniorspillere
er medlemmer i hver klub og betaler kontigent til hver klub, og at vi derefter deler alle udgifter
lige, så vi i dag har en stor seniorafdeling.
Med vores ungdomsafdeling kommer større ansvar og større opgaver for at få tingene til at
hænge sammen, og dertil har vi så også brug for en større gruppe af aktive forældre, som vil
at deres børn skal opleve badminton som en dejlig form for fællesskab, motion og leg. Der er
behov for både forældre til ældre børn og helt nye børn kommer på banen for deres børns
skyld.
Vi har også en god tilgang i vores Familiebadmintonafdeling, her er det ofte kun et barn, der er
medlem, men som ofte kommer både mor og far også ned i klubben og prøver badminton,
nogle gange er der slet ingen af de fremmødte, der spiller i klubben, men det har faktisk været
med til at vi har fået nogle medlemmer til vores fællesskab på vores ungdomstræning eller
motionisthold. Det handler jo bare om, at folk finder ud af at badminton kan være en rigtig
sjov sport. Vi håber på, at dette vil brede sig yderligere. Vi har afprøvet at afslutte med
fællesspisning 2 gange sidst på sæsonen. Det ser ud til at være faldet i god smag.
Nyt samarbejde med Orø-gruppen for at fremme vores talentspillere på sigt samt at høste
erfaring med udvikling af spillere på flere niveauer. Orø-spillerne vil indgå i vores seniortrup,
og vi arbejder på, at de skal hjælpe med til at lave træningspas og udvikle vores ungdom i alle
årgange og niveauer.
USU:
Årsberetning fra USU sæson 2018/19.
Traditionen tro startede vi vores sæson ved skolestart. Vi afholdt vores velkommen-tilbage
grillarrangement med stor tilslutning, og så var vi i gang med sæsonen.
Vi fik næsten samme antal medlemmer som sidste sæson, men vi kan altid være flere.
Vi havde i år spillere til Miniton, U9, U11, U13, U15 og U17.
Holdturneringen kom i gang for U13 og U15, og det blev i år som de forrige år med lidt
udfordring for at få dem afviklet, men med fælles hjælp, og forældre der bakkede op, lykkedes
det. U13 fik en flot 3. plads i turneringen, og U15 blev nr. 9 i turneringen.
Efterårets højdepunkt var for nogle at komme med til LBS i Jylland. Det blev med fin
deltagelse og Malene og Susan som voksen hjælp. Desværre er det nu blevet vedtaget, at
turneringen rykker weekend, hvad vi her på Sjælland er godt ærgerlige over. Vi har forsøgt

med fælles indsigelse, men det har ikke givet noget resultat. Vi må derfor se, om vi kan få
opbakning til efteråret med deltagelse fra vores klub, eller måske finder vi en helt anden
løsning.
Tiden kom til juleferie, og vi sluttede med hygge i kantinen samt hyggeturnering i hallen.
Så kom tiden til den årlige minilejr, som vi var nogle, der havde lagt os i selen til at afvikle,
men desværre var der ikke tilmeldinger nok til, at vi kunne bruge så mange ressourcer på få
børn. Vi håber selvfølgelig at vi kan få en lejr gennemført i den nye sæson. Vi skal måske have
med i vores overvejelser om den skal ligge så tæt på nytår som hidtil.
I sæsonen har nogle enkelte spillere været aktive med at spille turneringer, og vi håber
fortsat, at flere skulle få lyst til det. Vi har haft breddearrangement for de yngste, og det skulle
igen være med til at skabe interesse for det at komme ud at spille mod andre end dem i
klubben.
Det, vi nok må sande p.t., er at vi har flest børn/unge, som går til badminton for hyggen og
motionens skyld. De har det sjovt til træning, og har åbenbart ikke behov for et
konkurrencemoment, som de vil kunne få dækket ved at spille turneringer.
Vores samarbejde med Jægerspris og Frederikssund badmintonklubber i forhold til
specialtræning har været udfordret i år af manglende deltagelse fra Frederikksund, og det har
givet en skævvridning i økonomien for at kunne betale vores træner. Træneren har oven i det
også måtte aflyse nogle træningsgange. Vi arbejder på en anden løsning til næste sæson.
Sæsonen blev sluttet af med klubturnering den sidste onsdag i april, og selve afslutningen blev
i år delt op så U9, U11 og U13 skulle hygge med pizza og biograftur. U15 og U17 skulle på
bowlingtur. Det hele blev afviklet den sidste lørdag i april. I år kårede vi Maja til årets spiller,
Erica blev årets fund og Simone blev årets fighter.
Miniton holdt afslutning den sidste mandag i april, og vi ser frem til næste sæson, der starter
op, når skolerne igen går i gang efter sommerferien. Vi glæder os til at se jer alle igen.
Tak til alle vores trænere, hjælpetrænere og USU-holdet for denne sæson. Uden jer ingen
badminton for vores ungdom.
Med venlig hilsen
Tina Heede- USU formand Skibby badminton klub.
SSU:
Beretning fra SSU – 2018/2019.
Det er nu femte sæson, hvor Skibby og Kirke Hyllinge har haft et samarbejde på seniorplan.
Det betyder, at alle hold er fælles, og træningen er ligeledes fælles. Til denne sæson fik vi
ansat Morten Olsen som træner. Morten er en gammel kending, idet han tidligere har spillet i
Skibby og Kirke Hyllinge. Har han en stor træneruddannelse, der har skaffet ham job i flere
klubber bl.a. som ligatræner. Han har forestået træningen både mandag og onsdag i
henholdsvis Kirke Hyllinge og Skibby. Derudover har der været træning i en række torsdage i
Skibbyhallen, hvor der har været lagt vægt på individuel træning samt spil.
I sidste sæson rykkede både 1.- og 2. holdet ned igen, så vi nu igen spillede i
serie 1 og serie 2.
Det viste sig dog, at modstanden i rækkerne blev lige så stor som i sidste sæson, fordi en stor
mængde hold var rykket ned pga. nedrykningen fra danmarksserien, hvor det gik ud over
holdene på sjællandssiden. Imidlertid klarede holdene sig udmærket, selv om vi var præget af
mange skader og andre aflysninger. 1. holdet blev nr. 4 i grundspillet og nr. 7 i

oprykningsspillet. 2. Holdet endte på en 3. plads. Men det blev alligevel ikke til oprykning,
hvilket også havde ført til, at vi så ville have to hold i samme række.
Trænersituationen for kommende sæson bliver således, at Morten Olsen fortsætter som træner
en gang om ugen samt tilrettelægger træningen for den anden gang og sætter hold. Der er
endnu ikke fundet en løsning på den anden træning, men vi forestiller os, at den kan
varetages af en af de rutinerede spillere. Her kan vi også få hjælp af Orøtrænerne, som har
lovet at træde til som trænere og coach.
Vi har indledt et samarbejde med Orøakademiet, så alle spillere i dette regi
fremover er medlemmer i Skibby. De vil deltage i vores fælles træning og dermed styrke
niveauet. Samtidig arbejder vi med en ny struktur med Kirke Hyllinge, så de økonomiske
udfordringer bliver mere gennemsigtige.
MSU: 2018/2019
I sæsonen har vi haft en del færre hold- og bane motionister.
Vi har i år haft 3 forskellige til at stå for de forskellige holdtræningstidspunkter, mandagene
har vores motionist formand Muchael Grünfeld-Bierre stået for, tirsdagene har Finn Diwas
stået for, og torsdagenen har jeg stået for. Det vil fortsætte næste år. Det vil sige, at Michael
må trække sig fra formandsposten, og Finn overtager pladsen i bestyrelsen.
Mandagstræningen vil på skift gå imellem Michael, Tina og Martin.
I sæsonen har der været en større tilbagegang i antallet af motionister. Det er ikke så rart at
tænke på, men dem, der har været der, har været meget vedholdende, skulle jeg sige fra
Michael.
Vores herrehold i serie 1 i DGI-Nordsjælland, under kyndig ledelse af Finn Divas, sluttede som
nr. 2 i deres pulje, og det er jo rigtig flot! Det betyder, at vi rykker op til MOT4 herrer i Mester.
Der er et ønske om at have 2 hold næste sæson.
Juleturneringen var som altid ganske underholdende, efterfulgt af hyggeligt samvær i
klubhuset med glögg og æbleskiver, og præmier til alle, skulle jeg hilse fra Finn og sige.
Beretning for kantinen 2018-19.
Kantinen har også i denne sæson været et omdrejningspunkt i vores aktiviteter.
Den har denne gang givet overskud på 5.574 kr. Dette er ikke helt retvisende,
da kantinen ud over salg til stævner leverer mad og drikkevarer til holdkampe og til de mange
møder, der afholdes her. Vi har i denne sæson haft to ungdomsturneringer, og der har i begge
turneringer været et rimeligt salg. Men det er almindeligt, at forældre selv tager mad og
drikkevarer med ned i hallen.
Alle, der aflægger besøg i kantinen, bedes tjekke temperaturer i køle- og frostskabe og i øvrigt
orientere sig i mappen om diverse risikoanalyser i forhold til en række varer, vi fører i
kantinen.
Kantinen og klublokalet er igen blevet rengjort af Emil Skov Heede og familie. Dette har
han/de gjort meget fint.
Afslutning:
Bestyrelsen har besluttet at fremhæve 2 medlemmer af klubben. Begge 2 har været med
mange år på alle mulige poster i klubben, ikke kun som tidligere seniorspillere, men sidenhen
med mange år som bestyrelsesmedlemmer og med i diverse udvalg, også længe efter de selv
har spillet. De 2 medlemmer tildeles titlen af æresmedlemmer af SBK.

Henrik Kyvsgaard og Torben Hansen. Tillykke og mange tak til dem.
Med disse ord vil jeg gerne afslutte min beretning med endnu en tak, nemlig til bestyrelsen for
godt samarbejde. Det har været meget lærerigt at bidrage til at drive SBK sammen med jer.
Tak for jeres engagement og indsats – og god arbejdslyst i den kommende sæson.
Jeg har valgt at i den nærmeste fremtid vil min indsats i SBK primært være fokuseret på at
hjælpe i kulissen, dvs. stå i kantinen ved vores åbne turneringer, sætte flag op til
konfirmationer, leje flag ud, hjælpe med ad hoc opgaver, samt afslutte forhandlingerne
omkring samarbejdet med Orø-gruppen og halreklamerne og være behjælpelig med
formandsopgaverne, så som medlemsregistrering og anmodning om kommunale tilskud ved
årsafslutning til kommunen. Herudover vil jeg være at finde i cykelløbsudvalget, og så i øvrigt
at komme i bedre form igen, så jeg selv forhåbentligt kan spille med på banen så hurtigt som
muligt igen i næste sæson.
Slutteligt ønskes alle klubbens medlemmer en god sommer, og så ses vi på den anden side i
august til en god gang badminton.
Med disse ord overgiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne d. 15.05.2019.
Martin Brænder

