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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 

2. Behandling af indkomne ansøgninger til anlægspuljen 
 
19/25465 
 
Beslutningstema:  
Prioritering af indkomne ansøgninger til anlægspuljen og godkendelse af 
skabelon til samarbejdsaftale. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at Lokaludvalget 

1. Foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger, som udvalget 
indstiller til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget. 

2. Godkender udkast til samarbejdsaftale. 
 
Sagsfremstilling:  
Der er i forbindelse med Budget 2020 blevet afsat 2 mio kr. årligt til 
anlægsprojekter i lokalområderne. Det har nu været muligt for borgerne at 
indsende ansøgninger til puljen for første gang. Puljen har været 
annonceret i Fyns Amtsavis, i ugeavisen, Den lille avis og på kommunens 
facebookside. 
 
Der er indkommet 16 ansøgninger til mindst 10.790.000 kr. inden 
behandlingsfristen d. 18. maj 2020 kl. 12. 
Ansøgningerne er vedhæftet sagen som bilag: 
Bilag nummer Navn Ansøgte beløb 
Bilag 1 Ansøgning til 

anlægspuljen Projekt "Ud 
i naturen til hest og til 
fods på Thurø" 
 

500.000 kr. 

Bilag 2 Ansøgning til 
anlægspuljen - Vejstrup 
Forsamlingshus 

1,8 mio kr. 

Bilag 3 Ansøgning til 
anlægspuljen - 
Præstelandingens brolaug 
 

500.000 kr. 

Bilag 4 Ansøgning til 
anlægspuljen - Tåsinge 
Gymnastikforening 

50.000 kr. 

Bilag 5 Ansøgning fra 
Rantzausminde bådelaug 
 

510.000 kr.  
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Bilag 6 Ansøgning til Havbad ved 
Lille Eng 

505.000 kr. 

Bilag 7 Bypark 500.000 kr. 
Bilag 8  Vestbroens: Byens nye 

rekreative 
aktivitetsområde 

855.000 kr. 

Bilag 9 Vestbroen  
Bilag 10 Station 5672 – 

Fællesskabets hus 
Ikke oplyst 

Bilag 11 Motions- og fritidspark i 
Rantzausminde 

Op til 2 mio kr. 

Bilag 12 Gavlmalerier – vores torv 770.000 kr. 
Bilag 13 Aktivitetsområde Thurø 2 mio kr. 
Bilag 14 Nyt fælleshus i den 

selvforsynende landsby 
800.000 kr. 

Bilag 15 Bedre bredbånd på 
Sydtåsinge 

Ikke oplyst 

Bilag 16 Klitter på Christiansminde 500.000 kr. 
 
Administrationen bemærker, at ansøgningen til ”Klitter på Christiansminde” 
er indkommet efter behandlingsfristen.  
Administrationen bemærker til ansøgningen fra Præstelandingens Brolaug, 
at der den 18.05.2020 er givet afslag på ansøgningen til opførelse af 
bygning på kommunens strandareal (jf. Bilag 17 ” Afslag til brolauget ved 
Præstelandingen på Thurø”). Afslaget er begrundet i tidligere politisk 
beslutning, herunder at en byggetilladelse på kommunens areal 
forudsætter dispensation fra kirkefredning og strandbeskyttelseslinje, hvor 
henholdsvis Fredningsnævnet og Naturstyrelsen er myndighed. 
 
Administrationen har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, som vil 
blive indgået med de borgergrupper, der tildeles midler. Samarbejdsaftalen 
skal sikre en gensidig forventningsafstemning mellem projektejerne og 
Lokaludvalget. Udkast til samarbejdsaftalen er vedhæftet som Bilag 16 
”Udkast til samarbejdsaftale mellem projektejer og Lokaludvalget”. 
Desuden modtager projektejerne et tilsagnsbrev hvori det er beskrevet, 
hvordan de modtager penge, at de skal sørge for tilladelser til deres 
projekt og andre forhold, som er vigtige for deres projekt. 
 
Det skal bemærkes, at der er en række forhold, som skal undersøges 
nærmere og at en evt. politisk godkendelse af de ansøgte projekter  derfor 
må ske med forudsætning om, at de konkrete projekter kan opnå de 
nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder, herunder Plan, Byg og 
Miljø. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1.1. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Projektbeskrivelse 
Åben - Bilag 1.2. Ud i naturen til hest og til fods - Fredsskoven 
Åben - Bilag 1.3. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Tids og 
handleplan 
Åben - Bilag 1.4. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Østerskov mv 
Åben - Bilag 1.5. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Støtteerklæring 
Grasten Beboerlaug 
Åben - Bilag 1.6. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Smørmoseskoven 
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Åben - Bilag 1.7. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Budget og 
finansieringsplan 
Åben - Bilag 1.8. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Vedtægter for 
Thurø Ridelaug 
Åben - Bilag 1.9. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - Bilagsoversigt 
Åben - Bilag 1.10. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Støtteerklæring Thurø Skove 
Åben - Bilag 1.11. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Samarbejdsaftale Thurø Skove 
Åben - Bilag 1.12. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - DGI 
Støtteerklæring 
Åben - Bilag 1.13. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Støtteerklæring Svendborg kommune 
Åben - Bilag 1.14. Ud i naturen til hest og til fods på Thurø - 
Støtteerklæring Naturturisme 
Åben - Bilag 2.1. Vejstrup Forsamlingshus - ansøgning 
Åben - Bilag 2.2. - Vejstrup Forsamlingshus - Skabeloner tidsplan 
Åben - Bilag 2.3. Vejstrup - Skabeloner projektbudget 
Åben - Bilag 2.4. Vejstrup Forsamlingshus - projektets finansiering 
Åben - Bilag 2.5. Vejstrup Forsamlingshus - Samlede skitser 
Åben - Bilag 2.6. - Vejstrup Forsamlingshus - Interessentanalyse 
Åben - Bilag 2.7. Vejstrup Forsamlingshus - Hvem henvender aktiviteterne 
sig til.pdf 
Åben - Bilag 2.8. Vejstrup Forsamlingshus - driftsbudget 2022 
Åben - Bilag 3 Præstelandingens Brolaug 
Åben - Bilag 4.1. Tåsinge Gymnastikforening - Ansøgning 
Åben - Bilag 4.2. Tåsinge Gymnastikforening - Ordrebekræftelse 205543 
Asport OCR-Bane 
Åben - Bilag 4.3. Tåsinge Gymnastikforening - DanSand varedeklaration - 
Recept 80, NBI 50 - 20.06.19, WGS 
Åben - Bilag 4.4. Tåsinge Gymnastikforening - Taasinge Gymnastikforening 
- Fitness Omra°de 10x20 
Åben - Bilag 4.5. Tåsinge Gymnastikforening - Teknisk Datablad - Edel 
Elite LSR, 24.21 - WGS 
Åben - Bilag 4.6. Tåsinge Gymnastikforening - Teknisk Datablad - PP 
SPORT, 20 mm. - WGS - Faldunderlag 
Åben - Biag 4.7. Tåsinge Gymnastikforening - 7604_EN 
Åben - Bilag 4.8. Tåsinge Gymnastikforening - 7607_EN 
Åben - Bilag 4.9. Tåsinge Gymnastikforening - 7618_EN 
Åben - Bilag 4.10 Tåsinge Gymnastikforening - 7620_EN 
Åben - Bilag 4.11 Tåsinge Gymnastikforening - 7623_EN 
Åben - Bilag 5 Rantzausminde bådelaug anlægs projekt - anlægsplan 
Åben - Bilag 6 Havbadbadebro ved Lille eng 
Åben - Bilag 7.1. Bypark - Ansøgning 
Åben - Bilag 7.2. Bypark - Plantegning over Apotekerhaven 
Åben - Bilag 7.3. Bypark - Bypark beskrivelse 
Åben - Bilag 7.4. Bypark - Skitse Apotekerhaven 
Åben - Bilag 7.5. Bypark - Overslag Apotekerhaven i Gudbjerg 
Åben - Bilag 7.6. Bypark - Apotekerhaven mødereferat 21. november 
Åben - Bilag 7.7. Bypark - Garanti for administration og vedligehold 
Åben - Bilag 7.8. Bypark - Apotekerhaven brev til Svendborg Provsti 
Åben - Bilag 7.9. Bypark - Tilkendegivelser om støtte til projekt 
Apotekerhaven 
Åben - Bilag 8.1. Nye aktivitetsområder i Tankefuld - Ansøgning 
Åben - Bilag 8.2. Nye aktivitetsområder i Tankefuld - Fonds ansøgning 
Fynske Bank 
Åben - Bilag 9 Vestbroen - ansøgning 
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Åben - Bilag 10 - Fællesskabets Hus - STATION 5762 - Ansøgning 
Åben - Bilag 11.1. Motions- og fritidspark - ansøgning lokalpulje.docx 
Åben - Bilag 11.2. Motions- og fritidspark - tilbud A sport 
Åben - Bilag 11.3. Motions- og fritidspark - Goal Station Svendborg 
Åben - Bilag 12.1. Vores torv - Ansøgning Kunst i vores Kvarter 
Åben - Bilag 12.2. VoresTorv - Vedtægter 
Åben - Bilag 13.1. Aktivitetsområde Thurø 
Åben - Bilag 13.2. Aktivitetsområde Thurø - Oversigt 
Åben - Bilag 14.1. FælleshusDSL1705 
Åben - Bilag 14.2. DSL fælleshus. 07.17. Gavl-facade 
Åben - Bilag 14.3. DSL fælleshus - budget 
Åben - Bilag 14.4. Fælleshus - driftsbudget nyt fælleshus i landsbyen 
Åben - Bilag 14.5. FælleshusDSL1705 
Åben - Bilag 15 ansøgning om bedre internet 
Åben - Bilag 16 Ansøgning om klitter på Christiansminde strand 
Åben - Bilag 17 Udkast til samarbejdsaftale mellem projektejer og 
Lokaludvalget 
Åben - Bilag 18.1 - Afslag til brolauget ved Præstelandingen på Thurø 
Åben - Bilag 18.2 Bilag til mail 
Åben - Bilag 18.3 Bilag til mail 
Åben - Bilag 18.4 Bilag til mail 
Åben - Bilag 18.5 Bilag til mail 
Åben - Ansøgning til lokaludvalget - Notat til Svendborg Lokaludvalg 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Lokaludvalget indstiller følgende projekter til Økonomiudvalgets 
vedtagelse: 

 Ud i naturen til hest og til fods på Thurø: 0.5 mio. kr. 
 Vejstrup Forsamlingshus: 0.5 mio. kr.  
 Bypark i Gudbjerg: 0.5 mio. kr. 
 Rekreativt aktivitetsområde ved Vestbroen, Svendborg Havn: 0.5 mio. 

kr. gives i tilskud til andre aktiviteter end sauna.  
Lokaludvalget godkender udkast til samarbejdsaftale med bemærkning 
om, at: 

 samarbejdsaftalen løber indtil projektet er færdiggjort 
 projektejerne forpligter sig til løbende at kommunikere om projektet i 

lokalområdet  
 projektejerne skal give Lokaludvalget en status om projektet ved 

udgangen af 2020. 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 
 

3. Støtte til forsamlingshuse 
 
18/17137 
 
Beslutningstema:  
Drøftelse af muligheden for støtte til forsamlingshusene i den nuværende 
coronakrise 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller, at Lokaludvalget: 

 Drøfter muligheden for at støtte forsamlingshusene. 
 
Sagsfremstilling:  
Svendborg Kommunes forsamlingshusudvalg har indsendt en ansøgning til 
Lokaludvalget om en pulje på 1 kr. mio. til fordeling blandt kommunens 
forsamlingshuse med kr. 50.000 til hver. Ansøgningen er vedhæftet som 
bilag 1 ”Ansøgning om kompensation for indtægtsnedgang for kommunens 
20 forsamlingshuse - Ansøgning til Lokaludvalget Svendborg kommune”.  
 
Økonomiudvalget besluttede på deres møde d. 21. april 2020 at anmode 
Lokaludvalget om at indtænke mulighederne for at understøtte 
forsamlingshusene. 
 
Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen om støtte til forsamlingshusene 
på deres møde d. 15. juni 2020. 
 
Som baggrund for drøftelsen kan anvendes en oversigt over 
Lokaludvalgets økonomi. Denne er vedhæftet som bilag 2 – 
”Budgetopfølgning Lokaludvalget 27.03.2020”.  
 
Der er ligeledes blevet udarbejdet et notat vedrørende forsamlingshusenes 
økonomiske situation under COVID-19 og mulighed for 
hjælpeforanstaltninger, som er vedhæftet som bilag (bilag 3 - ”Notat vedr. 
hjælpeforanstaltninger for forsamlingshusene i Svendborg”).” 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 Ansøgning om kompensation for indtægtsnedgang for 
kommunens 20 forsamlingshuse. - Ansøgning til Lokaludvalget Svendborg 
kommune 
Åben - Bilag 2 Budgetopfølgning Lokaludvalget 27.03.2020 
Åben - Bilag 3 Notat vedr. hjælpeforanstaltninger for forsamlingshusene i 
Svendborg 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Lokaludvalget ønsker at understøtte forsamlingshusene med 200.000 kr. 
fra Lokaludvalgets årlige pulje i 2020 til Borgerbudgetter og 
Potentialeplaner (pulje på 1.3 mio. kr.)    
Dorthe Ullemose (DF) ønsker, at det fulde ansøgte beløb fra 
forsamlingshusene på 460.000 kr. bevilges fra Lokaludvalgets årlige pulje i 
2020 til Borgerbudgetter og Potentialeplaner (pulje på 1.3 mio. kr.) . 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 
 

4. Tilpasning af årets disponeringer indenfor det afsatte budget 
 
18/17137 
 
Beslutningstema:  
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Beslutning om tilpasning af Lokaludvalgets budget indenfor rammen på 1.3 
mio. kr. for så vidt angår disponeringer af midler til administration, 
kommunikation og facilitering. 
 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Lokaludvalget, at: 

 Budgettet indenfor årets ramme på 1.3 mio. kr. tilpasses, så de 
disponerede midler til administration, kommunikation og facilitering 
holdes indenfor den besluttede ramme på 10 procent, svarende til ca. 
130.000 kr.  

 
 
Sagsfremstilling:  
På Lokaludvalgets møde d. 15. april 2020 blev Lokaludvalget orienteret om 
budgettet og disponering af midlerne i 2020 med afsæt i årshjulet for 
Lokaludvalgets aktiviteter. Af budgetopfølgningen fremgår det, at der til 
administration, kommunikation og facilitering er afsat 258.000 mio. kr. Det 
svarer til ca. 20% af de 1,3 mio. kr. Budgetopfølgningen er vedhæftet som 
bilag 1 – ”Budgetopfølgning Lokaludvalget 27.03.2020”.  
 
Lokaludvalget besluttede på samme møde, at udgifter til administration, 
kommunikation og facilitering højst må udgøre 10 % af Lokaludvalgets 
pulje på 1,3 mio. kr.  
 
Der er altså ikke overensstemmelse mellem disponerede midler og 
beslutningen om at afsætte 10% til udgifter forbundet med administration, 
kommunikation og facilitering.  
 
Der er derfor behov for en tilpasning af udvalgets budget for 2020, 
herunder disponeringen af midlerne til administration, kommunikation og 
facilitering.  
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Budgetopfølgning Lokaludvalget 27.03.2020 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Midler til administration, kommunikation og facilitering nedjusteres med 
30.000 kr., idet midlerne til kurser udskydes. De øvrige disponerede beløb 
fastholdes, som i det vedlagte bilag 1.   
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 
 
 

5. Godkendelse af samarbejdsaftale med arbejdsgruppen Skårup 
Sogn 
 
19/24358 
 
Beslutningstema:  
Godkendelse af samarbejdsaftale med arbejdsgruppen Skårup Sogn. 
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Indstilling:  
Direktionen indstiller til Lokaludvalgets beslutning, at: 

 Samarbejdsaftalen godkendes og underskrives af formanden  
 
Sagsfremstilling:  
Lokaludvalget blev på udvalgsmødet d. 15.04.2020 orienteret om, at der 
efter borgermødet i Skårup d. 22. januar 2020 blev samlet en gruppe 
borgere, som har arbejdet videre med igangsættelsen af en potentialeplan. 
 
Der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale med området. 
Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem 
arbejdsgruppen Skårup Sogn og Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne 
for organisering, aktiviteter, potentialeplan og møder. Samarbejdsaftalen 
og opgavebeskrivelsen er vedlagt som Bilag 1 – ”Samarbejdsaftale 
Arbejdsgruppen Skårup Sogn 13.05.2020” og Bilag 2 - Opgavebeskrivelse 
Potentialeplan 06.05.2020. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Samarbejdsaftale Arbejdsgruppen Skårup Sogn 
13.05.2020 
Åben - Bilag 2 - Opgavebeskrivelse Potentialeplan 06.05.2020 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Aftalen blev godkendt. 
Det bemærkes, at samarbejdsaftalerne generelt skal opdateres, således at 
pasus’en om Borgerråd udgår. 
Kontaktpersonerne og administrationen mødes med Borgergruppen i 
forbindelse med aftalens underskrivning. 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 
 
 

6. Status på lokalområderne - 09.juni 2020 
 
18/17137 
 
Beslutningstema:  
Orientering om status for udvalgets samarbejde med områderne. 
 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Lokaludvalget, at:   

 Orienteringen tages til efterretning. 
 
 
Sagsfremstilling:  
På baggrund af Lokaludvalgets arbejdsgrundlag for 2020 er der igangsat 
en række aktiviteter og tiltag i lokalområderne. 
 
Status på de enkelte områder kan ses i vedhæftede bilag 1 – ”Status over 
lokalområderne - kort - 27.05.2020”. 
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Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Lokalområderne status kort (2) - 27.05.2020 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Jens Erik Laulund  Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 

7. Orientering om de administrative opgaver i forbindelse med 
udmøntning af Lokaludvalgets anlægspulje på 2 mio. kr. og 
konsekvenser for øvrig opgaveløsning indenfor Miljø og Tekniks 
område  
 
19/25465 
 
Beslutningstema:  
Orientering om de administrative opgaver i forbindelse med udmøntning af 
Lokaludvalgets anlægspulje på 2 mio. kr. og konsekvenser for øvrig 
opgaveløsning indenfor Miljø og Tekniks område.  
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller til Lokaludvalget og Teknik- og Erhvervsudvalget, at  

 Orienteringen tages til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
Administrationen har udarbejdet en oversigt over de opgaver, der knytter 
sig til udmøntningen af puljen til anlægsprojekter i lokalområderne. (bilag 
1 - ” Beskrivelse af opgaver i forbindelse med udmøntningen af 
Lokaludvalgets anlægspulje”).  
 
Oversigten viser de minimumsopgaver, der er forbundet med udmøntning 
af puljen og konsekvensen for øvrig opgaveløsning indenfor Miljø og 
Tekniks område. Det skal understreges, at projekternes karakter, 
kompleksitet og kvalitet har indflydelse på, hvor stort ressourcetrækket 
konkret bliver og hvilke afdelinger, der bliver involveret i behandlingen af 
ansøgningerne, herunder de nødvendige myndighedstilladelser til de 
konkrete projekter.  
 
Myndighedsopgaver i forbindelse med puljens udmøntning vil under alle 
omstændigheder løses ”i konkurrence” med myndighedsbehandling af 
ansøgninger fra virksomheder, udviklere og borgere og vil kunne indebære 
længere sagsbehandlingstider for disse grupper.  
 
Tilsvarende vil administrative opgaver i forbindelse med puljens 
udmøntning under alle omstændigheder løses ”i konkurrence” med andre 
administrative opgaver i Miljø og Teknik, herunder analyseopgaver, 
brugerundersøgelser, samarbejde med vidensinstitutioner og fonde, 
udviklingsprojekter og formidlingsopgaver i relation til områdets mange 
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brugere. Det vil uundgåeligt indebære en lavere udviklingstakt i Miljø og 
Teknik.  
 
Det bemærkes endvidere, jf. bilag 1 ”Beskrivelse af opgaver i forbindelse 
med udmøntningen af Lokaludvalgets anlægspulje”, at yderligere opgaver 
til sikring af puljens ønskede effekt, ikke vil kunne løses uden en større 
omprioritering indenfor området eller tilførsel af yderligere administrative 
ressourcer. 
 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 Beskrivelse af opgaver i forbindelse med udmøntningen af 
Lokaludvalgets anlægspulje 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 

8. Orientering fra formanden 
 
18/17137 
 
Sagsfremstilling:  
På initiativret af formanden for Lokaludvalget, Hanne Ringgaard Møller, 
fremsættes følgende til orientering jævnfør bilag. 
 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Oplæg kommunikation Lokaludvalget 
Åben - Bilag 2 - Kommunikations indsatser i lokaludvalget.docx 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Orienteringen blev taget til efterretning med bemærkning om, at der skal 
kommunikeres om et orienteringsmøde vedrørende Min Landsby App forud 
for mødets afholdelse i august.  
Kommunikationschef Kim Barren inviteres med til et møde i Lokaludvalget i 
efteråret. 
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 

9. Orientering 
 
 
Beslutningstema:  
Sager til orientering. 
 
Indstilling:  
Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 
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Sagsfremstilling:  
Orientering fra udvalget: 
På initiativret af formanden for Lokaludvalget, Hanne Ringgaard Møller, 
fremsættes følgende punkt til orientering jævnfør bilag. 

 Kontaktpersonernes rolle (Bilag 1 - Kontaktpersoner 20 og 21.docx og 
Bilag 2 - Kontaktpersoners rolle i lokal områderne.docx) 

 
Orientering fra administrationen: 

 Der vil på mødet blive orienteret om status på Fillippahuset. 
 
Bilag: 
Åben - Bilag 1 - Kontaktpersoner 20 og 21.docx 
Åben - Bilag 2 - Kontaktpersoners rolle i lokal områderne.docx 
 

Beslutning i Lokaludvalget den 09-06-2020:  
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
Jens Erik Laulund Skotte (Ø) var fraværende. 
 
 
 
 

10. Eventuelt 
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Underskriftsblad:  
 

Mødet sluttede kl.: 18:30 
 

 
Hanne Ringgaard Møller 
 

 
Mette Kristensen 
 

 
Palle Fischer 
 

 
Dorthe Ullemose 

 
 

 
Pia Dam 
 

 
Jens Erik Laulund Skotte 
 

 
Bruno Hansen 
 

 
Jens Munk 
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