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Referat generalforsamling onsdag den 24. februar 2010. 
 
Tilstede: 28 medlemmer og 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
- Dirigent: Birgitte Vilsbøll Hansen 
- Referent: Stine Thorup 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formandens beretning    2009/2010 
 
 
Hvad skal med – og hvad skal ikke med i år? 
Der er jo en svær balancegang mellem at informere relevant og at kede folk ihjel. 
 
Hvis der er noget, som I mangler at høre om, når jeg er færdig, må I endelig sige til, så 
tager vi bare det med. 
  
Vi har ingen hemmeligheder i bestyrelsen – i hvert fald ikke nogen, som jeg kender til ☺ 
 
Så I spørger bare. Også løbende i min beretning. 
 
 
 
KIDS: 
 
Birgitte fortæller 
Det har endnu engang været et super godt år for kids, hvor børn fra børnehaveklasse til og med 6. 
klasse har trænet og spillet en masse kampe. 
Dette har kun kunnet ladet sig gøre, fordi der til hver træning møder glade og engagerede forældre 
op og træner børnene. 
Der er omkring 50 børn, som kommer og træner i klubben, og der kommer hele tiden nye til. 
I efteråret afholdt vi et skolestævne i Engelsborghallen med 90 børn på en gang, og sådan et 
stævne giver altid nye børn til træning den efterfølgende uge. 
Kidsafdelingen deltager i år i DVBF´s projekt "Et godt idrætsmiljø for børn", hvor der arbejdes med 
at gøre forholdene for børnene endnu bedre. 
Der er tradition for at kids deltager i Pokalfestivalen, og i år deltog vi med det største antal 
deltagere nogensinde. 
Det var en fantastisk weekend, og vi kom hjem med både pokal og en pokalfighter. 
Vi håber, at der i aften er flere der har fået øjnene op for hvor fantastisk kids volley er. Nu hvor I 
selv har prøvet det. 
 
 
TEEN 
Nina fortæller 
 



 

19 piger og 5 drenge 
  
Holdet har stillet op i både HU15 og DU15 grandprix-turnering i efteråret – det var en udfordring i 
starten – men de fik hurtigt udbytte af det… 
Tilmeldes teenstævner efter behov i foråret. 
  
Var med til pokalfestival med både drenge og piger. 
Står for en massiv og festlig lydkulisse på ’bane 1’ til onsdagstræningerne! 
Vi har i bestyrelsen nikket til et samarbejde med Gladsaxe Volley, som kan supplere os på især 
drengesiden. Ungdomsansvarlige med Mads Haastrup i spidsen arbejder videre på det. 
 
 
 
DU15:/DU17 
Jesper fortæller 
 
13 spillere 
1 stk. 93-er 
4 stk. 94-ere 
6 stk. 95-ere 
2 stk. 96-ere 
  
Trænes af Mads om fredagen og Jesper mandag og onsdag. 
  
Nu er efterårssæsonen slut og vi har haft en masse sjove træninger og kampe. 
Alle spillere er blevet MEGET bedre, og får stadig mere fornøjelse af alle de ting der kan lade sig 
gøre med den lille runde bold ☺ 
  
Teknikken er blevet mere stabil hos mange af spillerne, og det er tydeligt at det fysiske overskud 
bliver stadigt større i takt med at de vokser. 
Vi har nogle udfordringer, når spillet går stærkt – og både teknik og fysik skal følge med – men det 
kommer! 
  
Resultatmæssigt endte det med en 8- plads ud af 19 hold i Grand-Prix turneringen. Et flot resultat 
især da de fleste af modstanderne er ældre. 
Til Fortunas Julestævne blev det til en flot 5. plads – og pigerne viste at de kunne tage ansvar for 
planlægning af et stævne HELT selv – uden at der var problemer (tak til Camillas forældre for 
’rejsehjælp’ og Mini for ’trænerhjælp’). 
  
Til alle kampe har vi haft tre overordnede mål: 

Vi vil ha´ det sjovt!  
Vi vil kæmpe efter alle bolde!  
Vi vil blive bedre!  

  
Pigerne har været rigtigt gode til at gå efter målene – og det sjove er, at resultaterne og spillet 
automatisk bliver bedre når der fokuseres på de tre mål! 
Det er også tydeligt at spillerne er begyndt at stille større krav til hinanden på banen. Det er efter 
min mening en positiv udvikling, som kan være med til at gøre holdet bedre – både socialt og 
spillemæssigt.  
  
I forårssæsonen venter en hel masse sjove og spændende kampe. 
Vi har i år mulighed for at stille op i både DU15-rækken og DU17-rækken. 
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De 6 bedste hold i hver række kvalificerer sig til Sjællandsmesterskaberne! – og det vil vi gerne 
med til ☺ 
Hvis vi er meeeeeget gode kan vi måske endda komme med til Danmarksmesterskabet! 
  
Lige nu ligger DU15 holdet nr. 4  
Og DU17 holdet nr. 5. 
 
 
 
 
 
 
 
DU20 
Jesper fortæller 
Har vi desværre måtte sige farvel til. 
Mads har gjort en fantastisk indsats – og har været med til at give pigerne en masse store 
oplevelser med volleyball. 
Mange af spillerne er begyndt i gymnasiet og har valgt at prioritere skolen højere. 
Måske kommer de tilbage, når de finder ud af at et par aftener om ugen med volleyball i selskab 
med gode venner godt kan kombineres med lektierne ☺ 
 
 
MIX:  
Dion fortæller 
18-19 spillere på holdet. 12-13 til hver træning. Glade for Louise som træner. Hygger 
sig og bliver også lidt bedre hele tiden. Deltager i alternative stævner i SVBK. 
Ændret træningstid sidste år kostede desværre 6-7 spillere, men der er heldigvis 
kommet 6-7 andre spillere til. 
 
 
H3:  
Anders/Jørgen fortæller 
H3 kan melde om en god sæson 
H3 er bedre kendt som ’old boys’, og de er endnu ældre – meget ældre – end H1, så 
når H1 tuder lidt over slappe lår og slatne knæ, kan de godt tørre øjnene igen. Det er 
jo rene knægte. 
H3 ligger på 2. pladsen i serie 1, og i de seneste 2 kampe har de vundet over nr. 1 fra 
Hillerød og nr. 3 fra Helsingør. Vi mangler kun 3 kampe hvoraf den ene er mod 
Holbæk som ligger sidst med 1 point, så det går godt…også sportsligt. 
 
Derudover har vi fulgt H2 ind i kvartfinalerne i pokalturneringen, bl.a. med en flot sejr 
over VLI fra Danmarksserien i sidste runde. Desværre tabte vi til Næstved fra 
Danmarksserien, så vi nåede ikke semifinalen. 
  
Mads har jo desværre været skadet og ikke rørt en bold hele efteråret, men vi regner 
så med det er til gavn for klubbens unge hold, at han har mere tid til dem. Dog håber 
vi, at han snart tilbage på banen igen. 
 
Det tidligere H4 lukkede ned sidste år, og desværre er de fleste stoppet. Carl har dg 
valgt at spillet med os, så der er også kommet lidt ungdom på holdet. 
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Og så har vi fået en helt ny spiller udefra, nemlig Paramdeep Singh, som er startet 
midt i efteråret. 
Ellers består holdet af gode erfarne Lyngby-spillere, som har spillet i klubben i +25 år 
Vi har også et par spillere deponeret i udlandet indtil videre, dog ikke for at spille 
volleyball. 
Erik Hansen’s lillebror Henrik Hansen har boet mange år i Chile, og han kommer som 
regel forbi og træner lidt med os, eller drikker en øl, når han er i Danmark. 
Jens Bugge’s og familie bor og arbejder for tiden på Grønland, og kommer måske 
hjem til efteråret. 
  
Holdet er naturligvis baseret på det sociale, samt det at vi godt kan lide at spille 
volleyball, og som nævnt har spillet sammen i rigtigt mange år. 
Vi har en masse sociale aktiviteter på holdet så som beach-camp, kongeturneringer, 
julefrokost og whiskysmagning. 
 Vi træner som oftest kun om fredagen. det har vi altid gjort, og det passer os fint, 
men det gør jo desværre, at det ikke er så tit, at vi render ind i resten af klubben. 
Vi har det sjovt og selv om mange har ondt i hele kroppen, så spiller vi stadig 
igennem, og vi spiller for at vinde. 
 
D3:  
Anna fortæller 
D3 spiller denne sæson i Danmarksserien. Det har været en stor udfordring for holdet, 
som muligvis må indstille sig på at vende tilbage til serie 1. D3 er på papiret temmelig 
mange spillere, men det har nogle gange knebet med at stille hold til kampene. D3 er 
præget af et godt sammenhold, og mange af spillerne har da også spillet sammen i 
mange år. Og netop dette sammenhold er vigtigt for D3. Holdet er meget glade for 
den hjælp og støtte der er tilbudt i sær fra D2, men ønsker at prioritere et hold, der 
både træner og spiller sammen.  
 
 
H2: 
Svend fortæller 
Sidste sæson var forrygende. Vi sluttede af med en at vinde pokalfinalen over KSV i 
en spændende 5 sætter og samtidig havde vi en god tilgang af nye spillere til holdet. 
  
Da vi startede denne sæson var vi på papiret 14 spillere og det gav et kamphold på 
ca. 11. På denne baggrund, samt holdets niveau, blev sæsonens målsætning, at rykke 
op i 2 division. 
  
Frem til jul afgav vi 2 sæt og landede på en solid førsteplads med max points. - 3 
points ned til KSV der efterhånden er blevet vores arvefjende - på den gode måde - 
specielt fordi vi indtil nu har vundet kampene. 
  
Desværre bød årets første kamp på et nederlag, til et hold der ligger i midten af 
serien. Ikke en god start og kombineret med nogle skader bliver det pludseligt meget 
snært om herre 2 kan nå vores målsætning om oprykning. 
  
For at rykke op kræver det at vi selvfølgelig skal vinde resten af kampene og så 
kræver det at Grøndal taber en enkelt kamp. (Grøndal har vi vundet over 3-2) - Vi har 
bestemt ikke opgivet håbet endnu og vil kæmpe for at det skal lykkedes. 
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Som altid kunne vi godt bruge en træner. Vi mangler en til at sammensætte 
træningen lidt bedre og en der kan tage med til kampene - eller nogen af kampene. 
Så hvis der er nogen der kunne tænke sig at træne et kommende 2 divisionshold med 
min. 7 spillere til træning og en holdkaptajn, der nok skal tage sig af alt det praktiske 
- så må de meget gerne henvende sig. 
  
Vi skal da også lige kommentere sidste års fantastiske tur til Berlin. Det var 
forrygende 4 dage hvor vi havde taget tre H1 spillere med. Vi vandt kampene og i den 
grad festen. Vi tager af sted igen i år og alle glæder sig til fire dage med kultur, volley 
og en enkelt en i ny og næ. 
  
D2:  
Troels fortæller 
Dame 2 har ligget i 2. Division de sidste mange år – p.t. ligger vi nr. 4. 
  
D2 har en kerne af gamle spillere der har været i klubben i rigtig lang tid, men der 
kommer heldigvis også nye spillere til, unge som gamle. Denne sæson har vi været 
rigtig mange, og det har først og fremmest givet nogle rigtig gode træninger, hvor vi 
har været SUPER glade for at H1 har gidet træne os gamle rotter på skift en gang om 
ugen. Vi har ikke noget fast træner, men har dog fået rigtig god og kvalificeret hjælp 
til kampene fra Arjen, Mikkel og Støvsugeren – tak for det! 
  
Vi har også selv kunnet hjælpe de andre damehold, både dame 1 og dame 3 har i 
flere kampe lånt en dame 2 spiller, og vi synes det er rigtig godt at dette har været 
med til at udbrede kommunikationen mellem holdene på damesiden. Flere af os er 
involveret i klubarbejde, som kidstrænere eller bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
H1:  
Støv/Mikkelfortæller 
En hel mase om at træne en gang om ugen, artikel i DGO, vil op i Elitediv., være halvgamle, ingen 
skader. Ha’ det godt sammen. Træner D2 på skift og træner selv på skift H1. 
 
D1: 
Krøyer/Mikkel fortæller 
Dame 1 var meget trætte af alt det der volley efter en sæsonafslutning med næsten kun nederlag i 
foråret 2009. Næsten ingen gad spille volley nogensinde igen, og dengang glædede de sig bare til 
at komme ud i sandet og spille noget beachvolley. 
Det så lidt svært ud, da denne sæson skulle i gang, men efter et kæmpe arbejde af bl.a. My og 
Dorte fik vi stablet et godt hold sammen, og vi har endda også vundet nogle kampe.  
 
Det kneb også med at finde en kvalificeret træner, og det gør det sådan set stadig. 
Men vi hygger os, og vi ved godt, at de tre bedste hold i Eliten, de er fandme gode. Vi kan ikke 
undskylde os med, at de har udlændinge, for vi kan skam stille både med en Ashley fra USA, Nina 
fra Tyskland, Judit fra Ungarn og Simin fra Iran. Simin holder en pause p.t., men vi håber at hun 
kommer tilbage til slutkampene.  
Vi satte et mål om at blive nr. 6, så vi undgik nedrykning, og vi satte os et mål om at have det godt 
med volley – både til kamp og til træning. Og det går faktisk rigtig godt. Træningerne er både 
seriøse og sjove, og sportsligt ligger vi nr. 7. På holdet er det ok at holde ferie undervejs i 
sæsonen, og det benyttes flittigt…måske lidt for flittigt til tider. 
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Vi regner med at skulle spille nedrykningsspil med 3 andre hold, og vi regner med at banke dem 
alle sammen, så vi slutter på en ærefuld 5. plads. Vi er så småt begyndt at tale om næste sæson, 
hvor vi håber, at helst hele holdet har lyst til at fortsætte, og vi håber, at der kommer flere nye 
spillere til. Noget af det vigtigste er nok at finde en god træner, så det står allerøverst på vores 
ønskeliste. Personligt kan jeg ikke tilbyde at fortsætte, for der er andre prioriteter i mit kommende 
år, fx skal jeg bruge tid på noget efteruddannelse og sikkert også på noget elitevolley…for første 
gang i mine beskedne 43½ år. Senere vil I også opdage, at jeg genopstiller som formand, og så er 
der vist ikke flere timer at dele ud af. 
Vi har gjort en masse for at fortælle om D1 både på hjemmesiden og i Lokalavisen Det Grønne 
Område, og de trykker tilsyneladende hvad som helst. Jeg har i hvert fald fået samtlige mine 
artikler i deres netavis og de fleste også i den trykte udgave. 
 
 
Stævner: 
Vi holder nogle gange diverse ungdomsstævner, og her er det helt afgørende, at vi kan finde 
voksne medlemmer til at tage sig af det praktiske. Vores dygtige ungdomstrænere kan ikke både 
være den uundværlige træner og den uundværlige stævneleder og dommer og trøster og 
knæbeskytter-finder og….. 
Og stævnerne er vigtige for børnene, for klubben, for DVBF og for sporten i det hele taget. Vi 
elsker jo alle at spille volley, så vi skal også hjælpe børnene til at få nogle super oplevelser med 
volleystævner. 
Mange medlemmer har hjulpet rigtig godt til i sæsonens løb. Tusind tak for det. Ingen nævnt ingen 
glemt, men I, der har været der, når det gjaldt, ved godt hver især, at I har været med til at få 
tingene til at lykkes. Godt gået. Det er rigtig godt for klubben. 
 
Og både til jer og til alle andre, bil jeg sige: Bliv ved med det, når opgaverne kommer igen. Det 
bliver lidt anderledes end tidligere, og Bestyrelsen vil i større grad end tidligere udpege hold til at 
tage sig af disse opgaver på skift. Det er en del af vores forenings fællesskab, at vi hjælper til på 
tværs, når arrangementer skal gennemføres. det er en del af at være med i en klub, med i et 
fællesskab. Man giver meget og man får meget. 
H1 vil måske sige, at det de får, er nogle skæve hævninger, men husk på, at det hele startede med 
en servemodtagning, og husk på, at der også findes så dårlige biler, at ingen mekaniker med 
respekt for sig selv, vil bruge bare 5 sekunder på at reparere dem. Nogle biler er lige til 
skrothandleren. man giver meget, og man får meget.  
 
Det er afgørende for, at vi kan få succes med at fastholde vores positive udvikling i antal 
medlemmer og til at opbygge en endnu større ungdomsafdeling, som står meget højt på vores 
ønskeliste. 
Sponsorerne er få i disse år, senest har Sydbank ikke forlænget med os, og Team Elite har heller 
ikke umiddelbart satset på Lyngby Volley i denne sæson. Det vender jeg tilbage til senere. 
  
1-dags-stævner…for voksne: 
H1 og D1 har med stor sportslig og social fornøjelse afholdt nogle 1-dags-stævner i EBH, hvor vi 
blot inviterede nogle hold til at komme og spille noget volley. Det er ganske enkelt. Man bestiller 
hallen, inviterer nogle jævnbyrdige hold, laver en turneringsplan og går i gang. Måske skal der 
stables en bod på benene, men som regel er cáfeteriet åbent, hvis man fortæller dem, at der er 
turnering. Man kan godt tage et lille gebyr fra hver klub, fx 500-700 kr., men der behøves ingen 
præmier eller diplomer til voksne hold. Det er sgu da let. 
 
 
 
www.lyngbyvolley.dk: 
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Flere og flere skriver artikler til siden. Og det er bare dejligt at få indblik i alle de 
andres oplevelser i klubben. Tak for det. Fortsæt 
Vi er mange, som gerne hjælper med at lægge det på, fx Mikkel, Birgitte, Nina, Mads 
Billeder siger mere end 1000 ord 
Brug og læs Forum. Alle hold kan få deres eget forum at kommunikere i 
Vedligehold holdsiderne 
Helmøs MasterPlan kan alle hold benytte til at styre tilmelding og afbud til træning og 
kampe. Hvis holdene er interesserede, tager I fat i Helmø. 
 
 
 
 
 
Team Elite: 
 
Fælles støtte: 
’Lyngby Volleyball, Lyngby Svømmeklub, Lyngby Tennis Klub og Hockeyklubben 
Orient, Lyngby: Kr. 125.000,00 til         fællesprojekt - mentaltræning/coach.’  
 
Der er også givet støtte til et spændende idrætsfolkeskole-projekt, som ser ud til at blive forankret i 
Engelsborgskolen – kan også blive interessant for os – på længere sigt. 
 
Endelig besluttede bestyrelsen at bevilge et beløb til et spændende 
skole/idrætprojekt, som forhåbentligt i det lange løb vil være en markant faktor i 
udviklingen af idrætstalenter indenfor en række af idrætsklubberne her i Lyngby-
Taarbæk Kommune.  
 

- Kr. 75.000,00 til igangsættelse af undersøgelse vedr. skole/idræt-projekt. 
 
- Vi havde søgt til en elite-træningslejr for både seniorer og ungdom, men det blev desværre 

ikke bevilget. 
 
 
Træningstider og – faciliteter: 

- Vi forsøger at imødekomme mange ønsker, fx 
o Ungdom skal have de tidlige tider 
o Trænerne skal selv træne og være træner samme dag 
o Skiftes lidt fra år til år 
o Særlige ønsker 

- PVC har igen i år lånt lidt sen træningstid, vhor der alligevel var ledigt 
- Badminton har fået ja til at låne hallen til deres Chris McDonald arrangement, 

men de fik nej til at låne vores hal til at spille træningskampe som optakt til 
sæsonstarten. 

 
 
Tjanser: 

- Retfærdighed 
- Hjemmehold dømmer i serierne 
- Ved flytning af kampe 
- Bruge ungdomsspillere 
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- Der er taget imod fra Helmø, og sådan skal det også være. 
 
 
Bøder: 

- Holdsedler med overstregninger 
- Manglende sekretærer 
- Kampflytninger 

 
 
UVX: 

- UVX  
- Ultimate Volley Xperience er et projekt som Lyngby Volley sammen med DVBF forsøger at 

få Lyngby Taarbæk kommune til at købe her i 2010. UVX er udviklet af DVBF på baggrund 
af et succesfuldt hollandsk koncept. UVX er målrettet mod de 13-17 årige, og er en helt ny 
måde at tænke idræt og volleyball på. Her gøres der op med alle de gængse, stereotype 
forestillinger omkring hvad, hvor og hvornår idræt og volleyball skal spilles. I UVX går man 
ikke op i traditioner, regler og stive paragraffer. Projektet bliver behandlet i 
folkeoplysningsudvalget i kommunen den 2. marts, og hvis pengene bevilges kommen alle i 
klubben til at høre meget mere om projektet.  

 
Slut på formandens beretning. 
 
 
Indlæg om Stævner (man kunne snilt invitere nogle hold, og afholde en 
turnering), sponsorer, hjemmesiden (kom endelig med nogle ting til at 
sætte på hjemmesiden), forum, masterplanen (tal med Helmø eller 
Mikkel), Team Elite (125.000 til noget idrætspsykologi, svømmeklubben 
er primus motor), træningstider, tjanser, bøder,  
Voss fortæller om firmavolley (evt. noget KIDS), som bliver et 
indsatsområde for Lyngby Volley. Sedler og priser sendes ud til firmaer. 
Det kunne være en rigtig god idé, hvis man giver firmaer muliged for at 
udfordre hinanden. Det skal være en pakkeløsning. Tilmeldingsskemaer 
skal sendes med ud, så firmaerne ikke skal gøre andet end at udfylde det 
og sednde det retur. Der skal arbejdes med et tema. 
Kommunen har bevilliget penge (200.000) til to beachvolleybane til 
Engelsborghallen. Hvem har råderet?? 
Der er lige 2 fluer med et smæk… Firmabeach… Jubii… 
 
Formandens beretning er godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskabet 2009 for det forløbne år til godkendelse 
V/Dion  

 
Det kunne godt være mere tydeligt, hvad der er til salg i Klubben. Evt. 
på hjemmesiden. Måske står det på LV-shoppen.  
Regnskabet er vedtaget. 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2010 til godkendelse 
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Støttebonerne står til afskaffelse, derfor er kontingentet hævet.  
Der bliver stillet spørgsmål til Dame 1´s kontingent. 
Evt. en eliteansøgning til beachvolley. 
Budgettet er vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet er vedtaget. 
 

6. Behandling af indkomne forslag. 
 
- Ændring af vedtægterne. 
De nye vedtægter er vedtaget. De gamle udgår helt.  
 

7. Valg af formand i lige år 
 
Mikkel er på valg. Han genopstiller og er valgt. 
 

8. Valg af næstformand i ulige år 
 
Halla stiller op da alle posterne sidste var valgt for et år. Hun er valgt. 
 

9. Valg af kasserer i ulige år 
 

Dion stiller op igen og er valgt.         
 

10. Valg af sekretær i lige år 
 
Gitte genopstiller og er valgt.  
 

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
 

Birgitte stiller op igen. Hun er valgt 
Arjen stiller op og han er valgt.  
 

12. Valg af 2 suppleanter for 1 år 
 
Mads Haastrup og Jesper Mogensen stiller op og er blevet valgt. 
 

13. Valg til udvalgsposter 
 

Træning: Mads H3 
Tjanser: Helmø H1 
Praktisk gris: Dame 3 
Elite repræsentant: Dame 1 
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Bredde Repræsentant: Troels Herre 2 
Ungdom Repræsentant: Mads H3 
Kids Repræsentant: Birgitte 
Events: Støv H1 og Stine D2 
Le Redaktør: Mikkel H1 
 

14. Valg af revisorer og revisorsuppleant  
 
Kristian Sengeløv er valgt og Helmø er valgt til subb. 
 

15. Eventuelt 
 

Charlotte D1: Elitespillerne kunne evt. kommer og træne kids/ungdom 
hvis træningerne er i forbindelse med egen træning. Rart at se andre 
spillere i klubben. 
MIX: Gulvet i hallen er enormt glat, kunne der gøres noget? Birgitte 
tager an snak med Allan i morgen. 
Kirsten D2: Fælleskøb af volleysko? Kunne man lave en aftale/en 
opstartssko. Kirsten laver opstartssko! 
Klubben har købt klub T-shirts og trænoingdragter. Kom og køb.  

Hvis man vil med nogle hold ud og coache, kan man lave en liste på 
hjemmesiden, hvor man så kan skrive sig på… 

 
Troels står for volleuturneringen inden sommerfesten. 

 
Bestyrelse holdt ikke hvad de lovede, så der var ingen præmier 
eller noget. Det er udskudt til sommerfesten. 
 
 
 
 
Godkent af dirigenten den 
 
 
 
 
 
Birgitte Vilsbøll Hansen 
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