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Referat – Årsmødet 2019  

Danmarks Sportsdanserforbund 

  Referent: Gitte 

Dato: 10112019     

Sted:                 Fredericia  

Deltagere: ÅS: Henrik og Ulrik, SIF: Anita, RSASK: Kidde, JDS: Lene og Vibeke, ADT: Kaj og Peter, SAX: Gitte, KAF: Finn, Danseklubben MØN: Lisbeth og Kim, LDT: 
Jørgen og Per, FAF: Karsten, Skive: Piet, Mette 

DS bestyrelse: Katja, Jimmi, Davith, Jesper, Martino, Kirsten og Karen 

Fraværende:  

Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Action Deadline 

 

1. 

 

Velkomst  

 

Formanden bød velkommen og foreslog Jørgen Herholdt som dirigent. 

Jørgen Larsen påpegede den sene udsendelse af den endelige dagsorden.  

Dette blev taget til efterretning med lovning om, at det ikke vil ske næste år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aflæggelse af bestyrelsens beretning Kommentarer: Henrik ønskede beretningen incl. for udvalg udsendt på forhånd. 

Formanden uddybede tankerne omkring projektet: Badjango.  

  

3 Beretning fra udvalgene - BU: Ingen kommentarer 
- EU: Da formanden for udvalget var blevet syg, blev beretningen læst op 

af formanden.  
- Der var et ønske fra forsamlingen om, at man ikke bryder reglerne en 
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anden gang og giver dispensation til et ”hjemvendt” elitepar, da det 
giver uro i organisationen.  

- DU: Ønske om flere dommere i øst. Proceduren omkring påsætning af 
dommere blev gennemgået 

- MU: Pressedækning er særdeles problematisk. Promoveringsvideo er på 
vej. Davith kunne desuden oplyse at Zibrasport som i 2019 leverede 
streaming af DM’er og CO tilbyder ikke længere denne ydelse. 

- Karsten: Hvor er TV henne ved turneringerne. MU forklarede at TV 
kræver høje summer i betaling fra forbundet for at dække 
arrangementer 

- Formanden tilføjede, at man har tilmeldt sig at deltage i DIF fælles DM i 
2021 i uge 25 

- PD: Vil gerne have flere dansere til gå over i PD – meget succesfuld del af 
DS.  

- TU: Ramt af afgang af medlemmer. Ønsker flere hænder. Det nye 
turneringsreglement endnu ikke offentliggjort.  

- Sponsoraftaler – hæmmet af GDPR – standardformular ligger på 
hjemmesiden. 

- Ønske om at afholde ranglister i forbindelse med WDSF – turneringer.   
- Beregnerdelen – der kommer nyt system 
- Mere lokale og kortere turneringer i lokalområdet for begyndere i 2020. 

Kommentarer: Jørgen Larsen mener ikke, han er meldt ud af TU. 
- Breaking: Peter fremlagde visionerne for Breaking. 

4. Regnskab for det senest afsluttede regnskabsår og 
balance for indeværende år 

Kort redegørelse. Regnskab for 2018 godkendt på maj mødet. Ligger på 
hjemmesiden.  
http://www.sportsdans.dk/aarsmoeder/aarsmoede-ref/referat-fra-ds-
bestyrelsesmoede-12-maj-2019-samt-godendt-aarsregnskab-2018/ 

  

 

 

5. 

 

Planer for det kommende år – herunder 

DS vil i det kommende år ansætte endnu en person. Denne person skal varetage 
Breaking samt strategiske spor og en del administrativt. Desuden skal vi arbejde 
meget seriøst med Fundraising og vækstcentre forskellige steder i landet. 

  

 

http://www.sportsdans.dk/aarsmoeder/aarsmoede-ref/referat-fra-ds-bestyrelsesmoede-12-maj-2019-samt-godendt-aarsregnskab-2018/
http://www.sportsdans.dk/aarsmoeder/aarsmoede-ref/referat-fra-ds-bestyrelsesmoede-12-maj-2019-samt-godendt-aarsregnskab-2018/
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økonomisk prioritering Vi mener i bestyrelsen, at dette er særdeles vigtige tiltag, og hvis det bliver 
nødvendigt, vil vi tage af den likvide beholdning 

6. Valg: Formand valgt i 2017 

Næstformand valgt i 2018 

Kasserer på valg i år. Katja modtog genvalg, ingen modkandidater dermed 
genvalgt 

3 bestyrelsesmedlemmer valgt i 2018: 

Micki, Kirsten og Jimmi 

På valg i år: 

Davith og Martino. Begge modtog genvalg, ingen modkandidater dermed 
genvalgt 

Jesper Lyhne ønskede ikke genvalg. Valgt blev Geert Willander 

Suppleant valgt for et år: Peter Stokkebro for 1 år (lige år) 

Suppleant valgt i 2019: Bent Rytter for 2 år (ulige år) 

3 medlemmer til Appeludvalget: 

Forslag: Allan Vedel. Jørgen Herholdt og Bent Nielsen. Alle 3 blev valgt. 

1 suppleant til Appeludvalget. 

Marianne Hougesen blev valgt. 

1 rådgivende medlem af DIFs appeludvalg: (ulige år) Allan Vedel 

1 revisor EY 
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7. Indkomne forslag Vedtægtsændring: 

§ 15Tegningsregel 

15.1 DS tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf mindst det ene skal være 
formanden eller næstformanden. 

Ændres til 

DS tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf mindst det ene skal være 
formanden eller næstformanden.  

Der kan udstedes mastercard til formand og sportschef ved underskrift af 2 

 medlemmer af bestyrelsen, som beskrevet ovenfor 

Dette blev vedtaget, mod at der af bestyrelsen sættes et loft ud fra Mettes 
seneste års gennemsnitlige udlæg 

Forslag fra Dansernes repræsentant blev trukket, da det viste sig at stride imod § 
10.07 

  

11  Klubkontingent for næste år Forslagene blev gennemgået og man vedtog flg. gældende for 2020 

Grundbeløb kr 1250 pr klub samt 20 kr pr medlem.  

Fra 1/1-2021 gælder flg. Grundbeløb som beskrevet i forslaget + kr. 100 til 
aktivitetslicens. 

Punkt B. Der skal vedtægtsændring til – fremsættes til næste år. Det skal kun 
gælde for efterskoler og højskoler. 

Punkt C: trækkes  

Punkt D: vedtaget 
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12 Evt- Jørgen Larsen fra LDT fremlagde sin appelsagsforløb, som han fandt havde en al 
for langsommelig behandlingstid. Det var tiden og ikke afgørelsen, han gerne 
ville påpege. 

Spørgsmål: Hvordan får vi flere ind i arbejdsgrupper 

Formanden takkede Jesper Lyhne for de 3 år på posten som BU - formand 

  



Årsmødet November 2019 

Beretning fra BU. 

Bredde udvalget har i 2019 afholdt 6 workshops, fordelt over de fleste grene af paletten, der har været 
ca.250 dansere som har deltaget i de forskellige arrangementer fordelt over det meste af landet. 

Det er langt fra hvad jeg havde forventet, en af de store udfordringer jeg har haft har været at samle 
udvalget, det er næsten umuligt, både fysisk og via Skype – der har derfor kun været afholdt et 
udvalgsmøde. 

Jeg har meddelt bestyrelsen at jeg syntes det var bedre for alle hvis der blev fundet en anden til posten som 
BU formand, da jeg hverken har den fornødne tid eller erfaring som der skal til for at samle dansen i 
Danmark, det er et meget stort område når alle stilarter ligger under BU.  

 

 

Jesper Lyhne 

Bredde Udvalget 

 
 

 



BERETNING DU 2019 

 

Dommere Nationalt 

Der blev i 2019 uddannet 2 nye dommere – Nikolaj og Marta.  Det vil være dejligt at der kunne blive 
uddannet flere dommere i Øst  

PT. er der 35 aktive nationale dommere 

WDSF 

Her har Danmark pt. 13 dommere med WDSF licens. I 2019 bliver Valeria Kehlet færdig til at få B licens i 
WDSF. 

Udenlandske turneringer 

Igen i 2019 har vi fået rigtig mange invitationer til at dømme turneringer i udlandet. De fleste kommer på 
navngiven dommer. Der blev accepteret 72 invitationer og 14 blev afslået. Når invitationerne kommer sent, 
vil der ofte være lavet aftaler til anden side. 

Dommerkongres 

Der er blevet afholdt dommerkongres i september måned i Grøndal centret. Der var Åbent Forum med 
Barbara Ambroz og Anna de Grande og deltagerne i samlingen samme dag. Derefter lecture med Barbara – 
emne Music and Movement dialogue, lecture med  Anna  - emne Bevægelse i latin, hvordan bruges 
kroppen. Begge lectures var fantastisk inspirerende. 

Der var inviteret en dommer/underviser fra GymDanmark. Zarah Bonvang som er AGG dommer (Aesthetic 
Group Gymnastics) som fortalte om hvordan der bedømmes i Æstetisk Gymnastik (holdbedømmelse) med 
forskellige krav til de enkelte aldersgrupper – udførsel – fradrag i karakter mm. Meget spændende. 

 

6.11.19 Kirsten Vejlby Sørensen 

 



Beretning for eliteområdet for 2019 og planer for 2020 
 
DS’ arbejde på eliteområdet i 2019 har været karakteriseret af oprydning og strukturering af 
gældende politikker og strategier, samt at skabe complience med TeamDanmarks retningslinjer. 
Dette udmøntede sig i elitestrategien som har sat rammerne for arbejdet på eliteområdet gennem 
året. To væsentlige fokusområder har været: 

1) Dialog med fokus på klub besøg, opstart af elitetrænernetværk og elite advisory-board,  
2) Personlig trivsel og fællesskab blandt elitedanserne med fokus på helhedssamtaler og 

landsholdssamling.  
Disse områder vil der fortsat blive arbejdet og udviklet på i det kommende år. 
 
DS har fået godkendt 3 årig implementeringsplan for ATK, hvor de første punkter vil være 
udarbejdelse af en ATK træneruddannelse, samt nye turneringskoncepter for børn og 
"begyndere", herunder mini-turneringer. Herudover også kontakt til nye kommuner omkring 
samarbejde. 
 
Der har været et ”generationsskifte” blandt vores top-par med Louise & Umberto og Bjørn & 
Ashlis retirement, samt i 10-dans med Nikolaj & Martas skift til PD. DS er derfor presset på fortsat 
at kunne opfylde målsætningen om top 8 placeringer i amatør standard, latin og 10-dans. Af den 
årsag er det et absolut must, at de nuværende top-par kan levere top 8 placeringer i 2020, hvis DS 
fortsat vil have et samarbejde med TeamDanmark og i fremtiden kunne tilbyde økonomisk støtte 
og eksperthjælp til vores elitepar. Hvilket derfor vil påvirke DS’ prioritering af indsatser og 
økonomi på eliteområdet i 2020 og årene frem. Der vil i det kommende år dels arbejdes hårdt 
med de nuværende elitepar med henblik på top 8 placeringer på den korte bane, og dels 
iværksættes en særlig indsats på talentudvikling for fortsat at kunne indfri målsætningen på den 
lange bane. 
 
Herudover gælder vi os over at Breaking ser ud til at blive optaget som OL-disciplin i 2024 og de 
første dialoger med TeamDanmark omkring OL2024 tages som noget af det første i det nye år. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning medieudvalget November 2019 
 
 
 
Udvalget: 
Medieudvalget består ud over formand af 1 person (Oscar Frevert).  
 
Det forgange år: 
Medieudvalget har i det forgange år haft travlt med at assistere ved tilblivelsen af DM og DS 50 års 
jubilæums arrangement. Samtidig er der arbejdet på at få produceret den/de videoer som vi gerne 
vil have lavet til at promovere Danmarks Sportsdanserforbund, vi har indhentet tilbud og har 
besluttet os for en leverandør. En anden ting der er brugt en del tid på er tilblivelsen af nyt DS 
profil tøj til Talent og National Team atleter. De sidste atleter har netop i sidste uge fået dette 
udleveret efter en lang sej kamp med Adidas. 
 
Fremtiden bringer: 
Vi skal i gang med selv produktionen af omtalte promotion video og i den forbindelse skal der 
laves aftaler med atleter og klubber hvor vi skal ”skyde” både film af dans samt interviews. 
Produktionen forventes afsluttet vinter 2019/2020. 
 
Davith Hegaard 
Medieudvalgsformand 
 



Årlig Report PD November 2019.10.21 
 
 
 
Udvalg : 
I PD udvalget sidder der følgende personer : 
Simon Horsleben , Allan Vedel og Undertegnede Martino Zanubellato. 
 
PD: 
PD er sandsynligvis den mindste del af DS for antallet af atleter , men den mest 
succesfulde i betragtning af at vi i perioden 2018/2019 fik 3 guldmeldaljer , 1 sølv , 1 
bronze og 2 semifinale placeringer til EM og VM. 
 
Vision: 
Visionen for PD er at få flere par til at vælge PD som fremtidig karriere efter deres 
amatør dage. Derfor har vi i samarbejde med sportschef Mette Elkær besluttet at tage 
en snak med amatør parrene for at finde ud af hvad deres planer er i forhold til om de 
påtænker at at danse PD i fremtiden. 
 
PD regler: 
Regler for Pd par i Danmark. Vi har haft en snak med Katja, Vi skal mødes så vi kan 
gennemgå det regelsæt der allerede er skrevet og evt. opdatere det da det ikke er ”up 
to date”. 
 
WDSF PD AGM 7 Juni 2019 
Jeg sad på generalforsamlingen i Budapest hvor vi stemte og diskuterede nogen nye 
retninger og handlinger i WDSF. 
 
PD par: 
Vi har 2 par . Dvs  pt. 1 par for Bjørn og Ashli dansede deres sidste turnering i går . 
Vi har i løbet af året haft møde med parrene omkring deres fremtid og om den 
internationale situation i PD. 
 
PD internationalt: 
Vi har forstærket vores internationale netværk, så vi har fået flere arrangører til at 
afholde PD turneringer under deres events. Dermed har der været flere muligheder for 
PD parrene for at komme d og danse turneringer. Hvilket er positivt da det er et stort 
ønske fra parrene. 
 
Martino Zanibellato PD formand 



Danmarks Sportsdanserforbund – Danish Dance Sport Federation 
Tournament Comittee 
 
Årsberetning 2019 

Året har budt på en mængde arbejde, såvel påbegyndt som næsten 
tilendebragt. TU har ageret efter hidtidige principper for udvalget, der har ikke 
været den store mødeaktivitet grundet frafald af medlemmer hen over året. 
Nye medlemmer er ikke hvervet, men der vil blive kigget på dette efter 
årsmødet. 

Der har været afholdt møde omkring turneringsreglementet, imellem tidligere 
udvalgsmedlem Kim Münzberg og undertegnet, hvor reglementet er 
gennemgået inden indspil fra eks. EU på ændringer. Revideringen af 
turneringsreglementer er foretaget, så det er tidssvarende i henhold til 
retningslinier udstukket af eksempelvis EU og WDSF. 

Turneringsreglementets opdatering har krævet længere tid end forudset, da 
det er besluttet at det pilles fra hinanden og opsættes på hjemmesiden, så det 
er mere brugervenligt i forhold til hvilken stilart der søges information 
omkring. Opsætning på hjemmeside mangler. 

Afsnit omkring sponsoraftaler, hvor det var et krav, at disse skulle være TU i 
hænde inden en evt. turnering, og opdateret med seneste version af kontrakt, 
er blevet fjernet tidligere på året. Dette har løst tidligere udfordringer med 
overholdelse af persondataforordningen. Dette er taget godt imod iblandt 
danserne. 

Ranglisterne har desværre været opdateret meget sporarisk den seneste tid, 
grundet sygdom i udvalget, men forventer dette oppe at stå indenfor kort tid, 
da der skal være en suppleant på roller af denne karakter i udvalget, så vi ikke 
kommer i samme situation igen. Også her forsøges en mere overskuelig 
oversigt fremadrettet, så der opdeles i Debutant, National og International 
række. 

Der har været afholdt ranglisteturnering, pointturneringer og DM, hvilket har 
været med stor støtte fra klubber, hvilket ikke kunne været gjort uden deres 
involvering og angagement. Så tak til de engagerede klubber. 

Under Copenhagen Open blev nyt beregner system brugt, og som det er blevet 
besluttet at arbejde videre med, hvilket er med til at sikre en mere stabil drift i 
forbindelse med afvikling af turneringer for Standard / Latin. Dette 
fremtidssikre os, så vi kan arbejde videre med tankerne omkring afvikling af 
ranglisteturneringer, som internationale turneringer, så vi sikre større 
deltagelse, og gør dansen mere publikumsvenlig. I forbindelse med benyttelse 
af dette system under Copenhagen Open blev 3 beregnere og 1 
turneringsleder uddannet i dette system. 

Jimmi Engelund Kristensen, Bestyrelsesmedlem, Ansvarlig for 
Turneringsudvalget 



Ledelsesberetning for Danmarks Sportsdanserforbund 2019 

Sportslige resultater  

Året 2019 blev præget af mange gode resultater af vores top par. Vi er inde i et 
generationsskifte, og vores unge par gør en fantastisk god indsats ude i den store 
verden, men der er frygtelig langt ind til de forjættede 8 bedste par i hver kategori, 
som er kriteriet for at være et verdensklasseidrætsforbund. Vores 1. par i latin 
Umberto og Louise valgte at stoppe deres karriere i år. Vi ønsker dem al mulig held 
og lykke fremover og mange tak for indsatsen. 

I år, mere præcist i aftes, hvor de vandt guld ved verdensmesterskabet i 10 dans 
stopper Bjørn og Ashly deres fantastiske karriere først som amatører og det sidste år 
som professionelle. Vi ønsker dem ligeledes alt mulig held og lykke og mange tak for 
indsatsen. Ligeledes tillykke til Nikolaj og Marta med deres flotte bronzemedalje. 

Der er mange nye og dygtige par på vej, og vi glæder os til at følge dem i de 
kommende år. Sandra og Malthe har fået benet inden for i semifinalen, ligeledes har 
Pasquale og Sofie nået dette, men D’mitri og Signe ligger lige på vippen. Det bliver 
særdeles spændende at følge parrene til VM i standard sidst i november måned.  

Vi har heldigvis par på vej, som kan være med til at pushe de gamle. Det bliver 
spændende at følge deres udvikling. 

Med stor glæde ser vi også, at dansere fra andre danseformer udvikler deres dans. 
Dette sker bl.a. ved at højne indsatsen ved at lave workshops og derved give de 
unge mennesker mulighed for at udvikle sig ved at blive inspirerede af andre 
instruktører. Der vil i de kommende år komme endnu mere fokus på DS, idet WDSF 
er ved at få gang i turneringer især inden for Disco og hip hop, og igen er Danmark 
med fremme, idet vi allerede nu har 2 dommere, som er internationalt anerkendt, 
idet de har taget dommereksamen i WDSF regi. Måske det bliver det næste OL - 
program hvem ved.  

Medlemskab af World DanceSport Federation – WDSF og World Rock’n roll 
Federation WRRC 

Som de foregående år har DS været en aktiv spiller ved diverse møder arrangeret af 
WDSF og WRRC. Samarbejdet med verdensforbundene fungerer godt og vi forventer 



et rigtigt tæt og godt samarbejde i årene fremad, dels set i lyset af at vi stadig har 4 
personer i diverse kommissioner og en siddende i præsidiet. Vores dommere inden 
for standard og latin bliver flittig inviteret, og som tidligere nævnt har vi nu 2 inden 
for DS, dette ser jeg som en særdeles positiv tankegang.  

 

Organisationen - Hvad skete i 2019? 

Året 2019 har været et skelsættende år for DS, idet regionerne blev nedlagt. Det gav 
ikke det store postyr, men nu skal vi arbejde med et årsmøde, hvor alle klubber 
bliver inviteret, som det er tilfældet i dag med repræsentanter som svarer til 
medlemstallet. Dette skulle gerne betyde, at der ikke bliver så langt fra klub til 
forbund, og hvis man synes, der er for langt, er man altid velkommen til at sende en 
mail, som så bliver besvaret, når der er hul i tidsplanen. Husk alt arbejdet i 
bestyrelsen er frivilligt.  

Vores opdaterede turneringsreglement fungerer fint, men vi må erkende at træerne 
vokser ikke ind i himlen. Vi mangler stadig rigtig mange børn. Det nye 
turneringsreglement for debutant- og nationale dansere er blevet indført til stor 
glæde for den ældre gruppe af turneringsdansere, og der er i løbet af året kommet 
flere til. Derfor arbejdes der på, at lave nogle turneringer, som ligger mere regionalt 

"ATK bliver implementeret i henhold til Masterplanen med Team Danmark 2016 i 
form af idriftsættelse af Kraftcenter samt Talentudviklingsseminar. Og nu arbejdes 
der på at få den ud i klubberne. Vores AKT – ansvarlige, som er Helle Loft Jensen er i 
gang med at invitere klubber til at deltage i diverse møder, så man bliver bedre til at 
anvende Aldersrelateret undervisning. Der har været en del turbulens omkring 
uddannelsesudvalget, og desværre er vi ikke kommet længere med dette, men der 
arbejdes med dette i det kommende år. 

 

Strategiske spor.  

Der arbejdes stadig imod et samlet forbund, og jeg kan fortælle, at man i DIF ser 
meget frem til dette, og som Lise Lotte vores konsulent sagde til mig for et stykke tid 
siden – jo større – jo nemmere – er det at komme igennem med diverse forslag og 



ansøgninger. Det er næsten som vores dansere, de skal knokle for at komme i 
betragtning til støtte og jo bedre man ligger, jo mere støtte er man berettiget til. Vi 
arbejder i små grupper, og jeg må sige, det går langsomt, dette har betydet, at jeg 
har kontaktet DIF for at få hjælp til at komme videre. I denne måned skal alle 
arbejdsgrupper aflevere et oplæg til det fremtidige arbejde.  

 

DDD 

DS er stadig i kontakt med DDD, om et fremtidigt samarbejde, men alting tager tid. 

 

Skoledans 

Som jeg tidligere har skrevet i årsberetninger, så er dette sammen med de andre 
ting vores store satsning, og vi er så heldige at DIF’s initiativpulje også synes at vores 
projekt er fantastisk. Projektet ledes af Maja, som er vores 2. ansatte, godt nok kun 
på halvtid, men forhåbentlig på sigt på heltid, hvor hun kan være med til at 
konsolidere projektet i skolen og få det med i Skole – OL. Jeg har deltaget i 
undervisning med Badjango og det var helt fantastisk at opleve, hvordan børnene 
tog imod de forskellige dansetrin, som spænder fra hip hop til vals, jive osv.  

Breaking 

Dette år har været så fantastisk, idet vi har fået kontakt med miljøet omkring 
breaking. Folkene fra breakermiljøet har været særdeles interesseret, og lige nu 
arbejdes der på at lave en organisering af denne kultur, så vi evt. kan få nogle med 
til OL. Det vil være så stort, hvis det lykkes, men små skridt.  Team Danmark og DIF 
er parate til at hjælpe os med at komme videre med denne disciplin, så det lover 
rigtig godt.  

Samarbejdet med vore andre samarbejdspartnere Team Danmark, Team 
Copenhagen, Sport Event Danmark og Sport Århus Event er fortrinligt. 

 

 



Målsætning for 2020 

1. Viderearbejde med de strategiske mål 

2. Få ansat en udviklingskonsulent i samarbejde med DIF 

3. Få Breaking ind i vores organisation, så den bliver mere synlige 

4. Udvikle og udvide skoleprojektet  

5. Få flere klubber ind i DS  

6. Fortsat samarbejde med DDD 

Dette er store mål, men organisationen er villig til at satse på dette 

Der er en stor enighed i forbundet om, at vi skal udvikle os mere professionelt, 
hvilket betyder, at er nødt til at ansætte en udviklingskonsulent. 

 

Økonomi 

Forbundets formand og kasserer udtrykker tilfredshed med årets resultat. Der var et 
lille underskud sidste år, men dette skyldtes nogle uforudsete udgifter.  

Forbundet forventer et aktivitetsniveau i 2020 på et lidt højere niveau, og et 
resultat, der er i minus, da vi har sat penge af til skoleprojektet, samt en konsulent. 

Afslutning 

Afslutningsvis skal der lyde en kæmpestor tak til de frivillige, der arbejder på alle 
niveauer i vores organisation til DIF og TD som altid står parat med råd og vejledning 

Karen Pedersen 

Formand 


