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Dagsorden for Fællesmøde 
mandag den 21. januar 2019 kl. 20.00 

 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Bestyrelsen foreslår Eva 
 
2. Referent og tonemestre 
Det er hus 24’s tur til at tage referat, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme. Det er hus 
23's tur til at være tonemester, og de finder selv en afløser, hvis de ikke kan komme.  
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
4. Godkendelse af referat  
Godkendelse af referat af fællesmødet d. 22. november 2018 (se s. 3-4) 
 
5. Punkter til beslutning. 
a) Førstehjælpskursus på Bakken v. Louise og Tine (se s. 7) 
b) Anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara m.fl. (se s. 8-9) 
c) Renovering af Gården – facader (se. s. 10-13 samt tegninger vedhæftet denne bakkanal) 
 
 
6. Punkter til debat 
a) Plantekassernes fremtid v. Suzan (se s. 14-15) 
b) Sten på marken v. Suzan (se s. 16-17) 
c) Akustikken i fælleshuset v. Mikkel (se s. 18) 
d) Papirspild i fælleshuset v. Jacob (se s. 19) 
e) Udendørsbelysning v. Torben M. (se s. 20) 

 
 
7. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver 
a) Orientering fra energnisterne 
b) Orientering fra bestyrelsen 
c) Orientering fra fåregruppen 
d) Orientering om svelleprojektet 
e) Orientering fra Gårdens ejerforening 
 
8. Eventuelt 
 

 
 
 
 

Vel mødt – bestyrelsen 
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Referat af fællesmøde torsdag d. 22. november 2018 
 
Til stede: Hus23-Sara, 17-Jørgen, 1-Tine, 4-Dan, 14-Arne, 26st-Søren, 21-Ditte, 13-
Erik, 22-Lise, 9-Helge, 15-Mikkel, 5a-Anne-Lise, 26 1st-Henrik & Maria, 16-Flemming, 
19-Gerda & Torben, 2-Peter, 24-Mette, 10-Torben, 3-Sebastian, 11-Mik, 25-Jacob.  
  
1.  Valg af ordstyrer 
Sebastian Hus 3 blev valgt til ordstyrer 
  
2.  Valg af referent og tonemestre 
Sara hus 23 blev valgt som referent, og Lise hus 22 blev valgt som tonemester.  
  
3. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:  
Punkt 7d: orientering fra gårdens ejerforening rykkes op som punkt. 5. 
  
 
4. Godkendelse af referat fra sidste fællesmøde den 24. oktober 2018  
Erik Hus13 havde følgende bemærkning til referatet: 
• Under punkt 8a, bør det præciseres at Eva mente led-pærer og ikke lamper.  
Referatet blev godkendt med de faldne bemærkninger.  
 
5. Orientering fra gårdens ejerforening 
Henrik orienterer: Status for gårdens renovering er, at det udvendige arbejde mod syd 
er stoppet og der er dækket til for at beskytte mod klima. Den indvendige renovering 
fortsætter. Førstesalen afventer endelige mål-faste tegninger der derefter skal forbi 
byggeudvalget og til endelig godkendelse af bofællesskabet. 
Søren 26st supplerer: Stueetagen vil gerne tilknytte egen rådgiver, der kan vurdere 
eventuel risiko for kuldebro/skimmelsvamp i forhold til etableringen af en altan mod 
syd.  
Både stueetagen og førstesalen ønsker at fjerne skorstenen og evt. reetablere en top, 
hvis bofællesskabet ønsker dette.  
Fællesmødet bakker op om bestyrelsens beslutning om at hvis bare én bofæller mener, 
at et punkt skal op på to fællesmøder, vil dette ske.  
 
6. Punkter til beslutning. 
a) El-biler på Bakken v. Lene og Arne (se Arnes oplæg s. 8-9)  
Punktet kom ikke til afstemning og er vedtaget med klapsalver 
b) Ændret spisetid tirsdage v. Johan hus 20 (se forrige fællesmødebakkanal nr. 41) 
10 stemmer for  
29 stemmer imod 
3 stemmer ikke 
-Forslaget falder  
 
   
7. Punkter til debat 
a) Forslag om førstehjælpskursus på Bakken v. Louise og Tine (se s. 10)  
Tine fremlægger forslaget og lægger det op til fællesskabet om vi ønsker et sådan 
kursus.  
Erik forslår at kursuslederen kan give en opfriskning på almen førstehjælp.  
Søren26 foreslår at vi eventuelt inviterer beboerne fra Smørhullet  
Jacob25 mener at det forelæggende tilbud ikke er godt nok og opfordrer til at indsamle 
flere tilbud. 
Christian 6 tilbyder at stå for kontakten til nabobebyggelsen i forbindelse med eventuel 
deltagelse i kurset. 
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Tine mener, at man bør lægge vægt på at kurset bliver hands-on og ikke optage for 
meget tid, så alle har mulighed for at deltage.  
Mik, Louise og Tine undersøger andre tilbud og samler op til næste fællesmøde.  
 
 
b) Forslag til anlæggelse af nye køkkenhaver v. Sara (se s. 11) 
Sara foreslår at vi samler en gruppe af køkkenhaveentusiaster til at udarbejde forslag til 
hvor nye køkkenhaver kunne ligge og hvor meget køkkenhave der er brug for. Hun 
foreslår også at vi snakker om hvordan haver bliver overdraget fra en bofælle til den 
næste. 
Mik mener at det næste år ikke er det bedste år at anlægger køkkenhaver, da dele af 
Bakken bliver påvirket af et kommende jorddepot.  
Torben Hus10 foreslår vi starter småt. 
Hus3 ville være ked af at der bliver anlagt haver lige overfor de nuværende, da det vil 
påvirke deres udsyn til fårene. 
Arne mener at dette er en god anledning til at gentænke hele fårefolden.  
Sara opfordrer til at bofæller med nuværende køkkenhaver giver tilkende om de i stedet 
for deres nuværende køkkenhaver ønsker en anden placering, samt at alle der har lyst 
til en køkkenhave bedes komme til Sara, så der kan udarbejdes et forslag om etablering 
af nye haver.  
 
 
 c) Ny ansvarlig for hjemmesiden v. Lene (se s. 12) 
Vi har brug for en interessegruppe, der blandt andet bliver ansvarlig for en opdatering 
af siden og at flytte materialer og filer fra det nuværende site til det kommende.  
Søren 26, Ditte 21, Jacob 25 og Sara 23 melder sig til hjemmeside-interessegruppen.  
Søren indkalder til første møde i den nyoprettede interessegruppe.   
 
6. Nyt fra bestyrelsen, udvalg, interessegrupper og opfølgning på opgaver  
a) Orientering fra Energnisterne –Dan orienterer at processen går som planlagt og 
pointerer at der bør rykkes endnu et fårehegn langs køkkenhaverne mod nord. Næste 
byggemøde er 7. December. Der sendes et opdateret Energnistbud ud om hvordan 
processen videre forløber.  
b) Orientering fra bestyrelsen  
Torben orienterer 
c) Orientering om svelleprojektet 

Flemming fortæller og viser film over det store stykke arbejde der er blevet lavet ved 
svellemuren og æbleplantagen. Det tilføjes at Flemming’s messingskilt er blevet sat 
op.  

 
 
8. Eventuelt 
a) Mikkel fortæller, at Tine og han har kontakt med to akustikeksperter, der begge 
udarbejder et tilbud, som bliver fremlagt til næste fællesmøde.  
Erik minder om at man med fordel kan bruge vores klokke til at minde om dæmpe sig, 
hvis lydnevauet bliver for højt under fællesspisningen 
b) Peter Sømand mangler sin vægt, som han brugte til fællesspisningen. Hvem har set 
den? 
c) Sebastian og Søren vil gerne mødes med den nuværende cykelskursgruppe. Mette og 
Jørgen minder om at de er med i udvalget og vil gerne mødes.  
 
 
Referent Sara 23, 22.11.18 
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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. november 2018 
 
Til stede 
Torben, Jørgen, Mette, Anne-Dorthe og Lise 
 
Fraværende 
Charlotte 
 
Pkt. 1 – Valg af mødeleder  
Torben blev valgt til mødeleder  
 
Pkt. 2 – Godkendelse af dagsorden  
Den udsendte dagsorden blev godkendt med mindre justeringer. 
 
Pkt. 3 – Status vedr. GEF 
Kassereren orienterede om status. 
 
Pkt. 4 – Fællesmødedagsorden 
Lise fremlagde udkast til dagsorden for fællesmødet den 21.01, der blev godkendt med mindre 
justeringer. Der er sat en frist til den 13.1 for indsendelse af dagsordensforslag, hvorefter den 
endelige dagsorden og fællesmødebakkanal udsendes den 14.1. Hvis der kommer nye forslag, vil 
Lise inden rundsendelse sende den endelige godkendelse pr. mail til bestyrelsen til godkendelse. 
Anne-Dorthe finder ordstyrer til fællesmødet. 
 
Pkt. 5 – Status jordvarme 
Intet nyt andet end, at de forskellige fyrgrupper skal udpege en formand, som er tovholder for at 
fyrrummene bliver rettidigt tømt. 
 
Pkt. 6 – Opdatering af listen over ansvarsområder, opfølgning og videre proces 
Dette punkt udskydes til næste bestyrelsesmøde, da Mette ikke har kunnet opdatere listen pga 
computerproblemer.  
 
Pkt. 7 – Status Gården 
Vi afventer stadig målfaste tegninger. Desuden mangler der stadig en afklaring af, om den indsatte 
dør i stuen skal gøres permanent. 
 
Pkt. 8 – Generalforsamling – forberedelse 
Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts, hvor vi udelukkende skal drøfte 
budgettet samt have helt afklaret, hvem der fortsætter. 
 
Pkt. 9 – Belysning - Generelt 
Ved skrænt/skeltofen, ved p-pladsens indkørsel, ved stræde mellem hus 20 og 21 samt ved hus 23, 
24 og 25. 
Vi tager dette punkt med som debatpunkt på det kommende fællesmøde. Jørgen vil gerne sammen 
med en anden være med i et lille effektivt belysningsudvalg, der kommer med et oplæg, som så kan 
besluttes inden gravearbejdet med jordvarmeprojektet går i gang, så vi kan få lavet det i samme 
moment. 
 
Pkt. 10 – Hjemmesiden 
Torben kontakter Lene mht. status.  
 



 6 

Pkt. 11 – Nyt fra bestyrelsesmedlemmer 
Mette: Aconto-GEF bliver en frivillig ordning. 
Mette: Vi får en ekstra varmeregning i år, da vi oprindelig troede, at jordvarmen blev etableret i 
september 1918. Den ekstra udgift bliver fordelt med 1/3 på GEF1, 1/3 på GEF 2 og 1/3 på den 
endelige afregning. 
 
Pkt. 12 – Evt. 
Intet under dette punkt.  
 
 
Referent:  
Lise 
 
Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 5. februar 2019 kl. 20.00. 
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Kære Lise, Vi har fire forslag som vi vil sende til afstemning i forskellige prisklasser. Her kan folk selv 
gå ind og læse mere, hvis de er interesserede. 

 

Mvh 

Louise og Tine 

 

1.  Red Liv https://www.red-liv.dk/forstehjaelpskurser/forstehjaelpskurser-til-alle/forstehjaelp-til-born 
 
max 16 pers 3 timer= 4200 ex moms 
 
2. Hvis en bofælle er medlem af Falck kan vi få en skarp pris på 
førstehjælps kursus dér. 
https://www.falck.dk/foerstehjaelp/produkter/foerstehjaelpskursus/#productpage-configurator 
 
3.Røde kors har faste kurser rundt omkring i landet, men det er jo 
besværligt. Til gengæld koster det 450 per næse. 
https://www.rodekors.dk/foerstehjaelp/foerstehjaelpskursus-baby-boern-
foraeldre?_ga=2.49849263.808298573.1545051545-839414662.1545051545 
 
4. Så er der dem her: 
https://www.first-8.dk/shop/kurser/foerstehjaelpskursus-foraeldre-4-timer/ 
som er dyre, men lyder gode. Kan ikke se om der er et max antal på. 
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Forslag til etablering af nye køkkenhaver.  

Efter vandring på Bakken og konsulentbistand fra blandt andre Anne-Lise, foreslår vi, at de nye 
køkkenhaver etableres overfor de eksisterende haver ved bistaderne. Se tegning.  

Vi ønsker at etablere haverne under arbejdsweekenden den 30.-31. marts 

Vi regner ikke at det kommer til at koste penge at etablere haverne, udover evt leje af fræser.  

Os der ønsker haver bekoster selv evt vandpumpe, ekstra jord eller andet vi skulle få brug for.  

På tegningen står anført et ca. Km2, da andre skal have ’sidste’ mulighed for at være med.  

Sara, Johan, Tine og Ditte 
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Byggeudvalget har godkendt gårdens ejerforenings oplæg, således at punktet 
”Renovering af Gården”  kan komme på fællesmødets dagsorden. 

  

Det er vigtigt at påpege, at gårdens ejerforening ene og alene ønsker sagen vedr. 
nord, øst, vest og Veluxvinduernes placering i syd til behandling. Se vedhæftede 
dokumenter. Taskekvisten mod syd afventer ejerforeningens endelige enighed - 
ejerforeningen er dog enige om de næste skridt desangående. 

  

For så vidt angår øst og vest, er der ingen ændringer i forhold til principbeslutningen. 
Det drejer sig fortsat om gavldøre med buet top som flg.: 

  

 

  

Radius i buerne er 45 cm og følger de eksisterende buer i murværket. Dvs. at dørens 
bredde bliver 90 cm. De vil blive produceret af Outrup. Dørenes højde bliver omk. 210 
cm fra bund til toppen af buen og den nøjagtige højde bliver bestemt af den nye 
gulvhøjde, som fastlægges i begyndelsen af næste uge. 

  

  

De vegne af ejerforeningen 

Henrik Bjørn 
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Gårdens svar på  

Byggeudvalgets tilbagemelding den 15. december 2018 

 

 

1. Ovenlysvinduer: 

”Byggeudvalget kan ikke sige ja til at isætte ovenlysvinduer før der ligger målfaste tegninger over, hvor 
disse præcis placeres, i såvel syd- som nordfacaden. Endvidere vil udvalget gerne oplyses om præcise mål, 
type/fabrikat samt antal, da der fremgår forskelligt antal ovenlysvinduer på forskellige fremsendte 
tegninger dateret samme dag.” 

 

Tegninger: 

Vedlagt/-hæftet som bilag, med opdateret dato! Det overordnede arkitektoniske princip 
er som flg.: 

 

• Den øverste ramme på de nederste Veluxvinduer mod nord og mod syd flugter 
vandret med overkanten af vinduerne i hhv.. saddelkvistene mod nord og 
overkanten af vinduerne i taskekvisten mod syd. 

• De øverste Veluxvinduer mod nord placeres 2 tagsten fra rygningen. 
• Afstanden fra indervæg til Veluxvinduerne mod nord er 60 cm. 
• Afstanden fra indervæg til Veluxvinduerne mod syd er 120 cm. 

 

Materialebeskrivelse Veluxvinduer: 

• Produkt ID - GGL BK04 2068 
• Vippevindue 
• Manuel betjening (5 stk. manuel og 1 elektrisk) 
• Indvendig overflade er hvidmalet træ 
• Udvendig overflade er mørkegrå aluminium 
• Ruder - superlavenergi 3-lagsrude. Lamineret (68) 
• Inddækning er profileret tagmateriale 
• Størrelse er 47x98cm 
• Link: https://www.velux.dk/produkter/priser/ovenlysvinduer 

 

 

2. Hoveddøre 

”Byggeudvalget ser ikke nogle problemer i at bestille de to nye hoveddøre, sålænge de følger de allerede 
besluttede principper for disse. Der må gerne fremsendes præcise oplysninger om disse døre til 
byggeudvalget.” 

 

Tak for forhåndstilkendegivelsen. Gårdens ejerforening vender tilbage med præcise 
oplysninger. Indledningsvis afventer det påbegyndelsen af renoveringen af entreen til 
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førsteetage, bl.a. i forhold til dørens endelige højde. Vi er i ejerforeningen enige om at 
det er en halvdørs Outrup H15-4-4. 

 

 

3. Terrassedøre 

”De terrassedøre, som fremgår på facadetegningerne for sydfacaden og af plantegningerne ligner ikke 
umiddelbart Outrupdøre, er der en forklaring på dette?” 

 

Der findes ikke umiddelbart en forklaring. Vi kan kun bekræfte, at terrassedørene, 
gavldørene og alle vinduer i øvrigt, er Outrup T9D-20. https://www.outrup.dk/vinduer-
og-doere/doere/terrassedoere/ 

 

Terrassedørene er ikke bestilt endnu, men skulle der mod forventning være problemer i 
forhold til Outrups produktportefølje vender vi tilbage med navn på ny producent og 
beskrivelse. De endelige dimensioner samt produktbeskrivelse afventer input fra 
rådgiver Peter Bech Larsen. 

 

 

4. ”Knæk” i tagflade 

”Byggeudvalget har set på de fremsendte snit-tegninger og plantegninger og er i tvivl om løsning ift. 
tagfladen, da der fremgår et “knæk” i tagfladen, kan dette be- eller afkræftes?” 

 

Gården kan bekræfte, at der fortsat arbejdes på en brugbar løsning for taskekvisten, og 
dermed den nøjagtige placering af linjen af vinduer og dobbelt glasdør mod syd. Afventer 
ligeledes rådgiver. 



 13 

 

 

5. Udluftning i tagkonstruktion 

”Af det fremsendte tegningsmateriale fremgår ikke, hvordan udluftning i tagkonstruktionen håndteres, da 
isoleringsmaterialet ligger helt ud til undertaget ifølge tegningerne?” 

 

Vi kan berolige med, at der er 50 mm. udluftning mellem alle hoved- og mellemspær, 
hvilket gerne skulle fremgå af de nye tegninger. 

 

 

6. Kvistene mod nord 

”Det fremgår ikke af det fremsendte tegningsmateriale, hvordan kvistene mod nord præcis udformes, 
herunder fx materialevalg i siderne af kvistene?” 

 

• Kvistenes ydre dimensioner er de samme som de eksisterende saddelkviste. 
• Rød tegl i toppen 
• Glas i flunkerne 
• Resten inddækkes med zink 
• Sternbrædder i vogngrønt 
• Trekanten foran i toppen dækkes med zink – bl.a. for at lette konstruktionen og 

stoppe/undgå indtrængen af fugt, hvilket har været et stort problem i de 
eksisterende kviste 

 

 

”7.” Tegninger 

”Byggeudvalget ser frem til at modtage opdaterede, målfaste tegninger; snit, facade og plan og gerne med en 
opdateret dato på tegningerne, så det er muligt at identificere, hvilke der er de senest gældende tegninger.” 

 

Vedlagt/-hæftet som bilag, med opdateret dato!! 
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Plantekassernes fremtid.  

I forbindelse med etablering af jordvarme skal der graves en 1 m. bred rende igennem 
plantekassen.  

Så det er tid til at få debateret hvad der skal ske med plantekassen.  

Mit oplæg er at: 

• nedlægge hele plantekassen 
• lægge brosten på området 
• etablere et lille jordområde rundt om træet.  

Vi kan bede vore jordvarme gravere om at grave plantekassen væk – eller vi kan selv 
gøre det. 

Evt. etablering af grillplads eller lignende kan medfører behov for øget brostensunderlag 
langs fælleshuset mod syd – men det er ikke en del af dette oplæg. 

Det er en del af vores jordvarme projekt at der genetableres brudt belægning – men vi 
må selv forestå en evt. yderligere udvidelse af brostensområde. 

 

Suzan 
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Sten på marken.  

 

Som anført i bakkanalen så er forslaget at få samlet de store sten på yderste fårefold 
mod nord.  

De kan tjene som 

Skulptur - levn fra fortiden 

Hoppeborg for får …. 

Hvad siger Bofæller til dette. 

Skal jeg afsøge evt. kost og mulighed – og er der forslag til alternative placeringer. 

 

Suzan 
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     Store sten samles  
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Forslag til Fællesmøde den 21 Januar 2019-01-13 
Vedrørende en mulig forbedring af akustikforhold i fælles hus, spisesal og gymnastikrum. 

I ”Akustikgruppen” har vi fået tilbud fra to forskellige akustikexperter på rådgivning ift at 
forbedre akustikforholdene i fælleshuset. Det ene fra Audioexperts ved Claus Hansen og det 
andet fra Gade og Mortensen Akustik. Efter evaluering af de to tilbud er vi nået frem til at 
anbefale tilbuddet fra Gade og Mortensen Akustik. Tine fra Hus 1 har fået Anders Gade 
anbefalet af flere kolleger (arkitekter), som har samarbejdet med ham på forskellige projekter, 
f.eks. restaureringen af Frederiksberg Kirke. 

  

Tilbuddet fra fra Gade og Mortensen Akustik lyder på kr 5500- for målinger og forslag til en 
forbedret akustik. Vi stiller forslag til at BF Bakken vælger dette tilbud for at få en ekstern 
konsulents ekspertråd vedrørende spørgsmålet. 

På baggrund af akustikrapporten og de faglige vejledning håber vi at kunne nå frem til senere 
at kunne foreslå egentlige løsninger på akustikproblemerne i fælleshuset.     

Jørgen (hus 17), Tine (hus 1), Mikkel (hus 15) 

  

Mere info om fra ”Gade og Mortensen Akustik”, samt tilbud: 

Navn og titel: Anders Gade 

Civilingeniør, PhD, partner i firmaet Gade & Mortensen – Akustik A/S 

Gade og Mortensen er et rådgivende ingeniørfirma med speciale i rum– og bygningsakustik. 

De arbejder med ydelser, der vedrører rumakustik, lydisolation, støjbekæmpelse, akustik i 
arbejdsrum og sceneakustik. 

  

Tilbud til Bofællesskabet Bakken : 

·         Besigtigelse af Spisesalen og Boldrummet. 

·         Måling af efterklangstid. 

·         Beregning af nødvendige foranstaltninger (med materialevalg som diskuteret på stedet). 

·         Afrapportering pr. e-mail. 

  

Pris kr. 5.500,- + moms. 

  

Udvalgte referencer:  Bolig: Tietgenkollegiet, Amager, Teater: Skuespilhuset, Sport: 
Korsgadehallen, Nørrebro, Kultur: Næstved Kulturhus 

Publlikationer: http://gade-mortensen.dk/site/publikationer/http://gade-
mortensen.dk/site/publikationer/ 

 

 

Mikkel 



 19 

Kære bofællesskab, 

 

jeg vil gerne have, at vi minimere vores papir-forbrug ved at minimere vores indtag af dette gennem 
reklamer og gratis-aviser mm. Vi smider enorme mængder papir ud (til genbrug, godt nok) hver 
søndag, som end ikke er åbnet. 

Derfor foreslår jeg, at vi som bofællesskab med 27 husstande kun modtager 1-3 udgaver af hver 
publikation, der så kan cirkuleres eller læses i fælleshuset. 

 

 

 
Venlig hilsen 

Jacob hus 25 
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Udendørs Lys på Bakken  
 

Der er efterhånden  flere små og større problemer omkring udendørs belysningen på Bakken. Heraf 
kan nævnes. Manglende belysning i strædet mellem hus 20 og hus 21 der gør noget svært at 
navigerer om vinteren når der ikke er lys i nabohusene. Særligt farligt hvis der ligger genstande som 
der af og til gør. Manglende belysning ved sydtorvet. Lamper der ikke virker eks. mellem hus 19 og 
20. Lamper der blænder eks. ved hus 17. Manglende orienteringslys ved indgangen til 
fælleshustorvet der aldrig nåede med i torv projektet.  

Derfor forslår bestyrelsen at der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe der kan komme med 
et oplæg til opgradering af udendørs lys på bakken. Hvor er det der ellers mangler lys ? skal vi 
overveje andre lyskilder med mindre strømforbrug, tændingstid  etc?   

Hvis gruppen arbejder hurtigt på et oplæg incl økonomi er der en mulighed for at evt. kabel arbejde 
kan kombineres med det gravearbejde der venter i foråret.  

Jørgen vil gerne stå i spidsen for gruppen. Der skulle gerne være en eller 2 bofæller mere i gruppen. 
Maks 3 ialt. . Bofæller er velkomne til at komme med forslag og input til gruppen snarest så vi kan få 
præsenteret nogle forslag på de næstkommende fællesmøder.  

 

Pbv 

Torben M. 

 


