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Aabenraa Andelsboligforening
Generalforsamling
Onsdag den 22. maj 2019, kl. 19.00
Guldbjergparkens festsal, Præsteskoven 2, Aabenraa

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for
det senest forløbne år.
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 2018
med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget 2020.
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
A: Nye vedtægter.
B: Opsplitning af afdeling 15, Petersborg – i 2 afdelinger.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
3 bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 2 år.
På valg:
Laila Bøttcher – modtager genvalg.
Else Bonde – modtager genvalg.
Poul Jensen – modtager genvalg.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Bestyrelsen
Bilag udleveret/fremlagt ved mødet:
Beretning 2018
Stemmesedler
Endelig dagsorden
Forslagsbilag
Regnskab hovedforeningen 2018
Budget 2020
Fremmødt til generalforsamlingen:
Antal boliger: 36 (inkl. org.best.)
Antal stemmer: 72
Antal beboere: 40
Organisationsbestyrelsen: deltagere: 7 personer
Søren Duus, Hørgaard 35
Laila Bøttcher, Hjelmrode 4
Svend M. Petersen, Rugkobbel 4A st.tv.
Else Bonde, Kystvej 42, st.th.
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Benny Frederiksen, Hesseldam 3
Poul Jensen, Hørgård 33
Harry Asmussen, medarbejderrepræsentant – (ikke beboer)
SALUS Boligadministration:
Jimmy Povlsen (JP), direktør
Toke Arndal (TARN), administrationschef
Lillian C. Wind, sekretær – Sanne Hansen, sekretær (referent)
Revisor: Rie Clausen
Medarbejdere:
Jens Peter Davidsen, inspektør AAAB
Per Hansen, ejendomsfunktionær
Mogens Jensen, ejendomsfunktionær
Gæster: 1 person
Ove Stahl Schmidt, formand KB
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Velkomst:
Formanden for Aabenraa Andelsboligforening, Søren Duus bød velkommen til
generalforsamling 2019 og takkede for fremmøde.

1. Valg af dirigent
Søren Duus, formand foreslog Toke Arndal, administrationschef fra SALUS
Boligadministration som dirigent.
Toke Arndal blev valgt ved akklamation, der var ikke andre forslag. Toke Arndal
takkede for hvervet.
Generalforsamlingen er indkaldt/annonceret:
Indkaldelse med dagsorden annonceret:
Ugeavisen Aabenraa uge 16, 2019 (15. april)
AAAB, hjemmeside
Opslag passende steder
Dagsorden blev læst op.
En beboer spurgte om indkaldelsen var publiceret på hjemmesiden, da han ikke kunne
finde den.
Toke Arndal:
Dirigenten svarede, at den var lagt på hjemmesiden 8 dage før mødet.
Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenen. Dagsorden blev godkendt.
***

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om
forretningsførelsen for det senest forløbne år.
Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formand Søren Duus:
Beretning for Aabenraa Andelsboligforening:
Nytårstalen fra statsminister Lars Lykke Rasmusen den 1. januar 2018 gav panik i
hele den almene sektor, for det var den, der i sidste ende skulle være med til at løse
Ghettoproblemerne.
Det vender jeg tilbage til senere.
I vores egen forening har vi desværre stadig tomme boliger, og det er nødvendigt at
holde boligerne attraktive, så folk har lyst at flytte ind i disse.
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Vores største projekt i 2018, var i afd. 16 Hjelmrode.
I foråret 2018 startede renoveringen.
Det indledende samarbejde med entreprenøren havde været rigtig godt, så derfor var
vores forventninger, at udførelsen af renoveringsopgaven ville forløbe på samme
måde. Det overraskede os derfor, at byggesagen har voldt os flere udfordringer, end
vi havde forventet.
Sommeren var perfekt til at få lavet mange af opgaverne inden efteråret og vinteren,
men det gik langsommere end forventet, og beboerne måtte i lang tid desværre bo i
et bygge-helvede.
Vi og vores rådgiver har igennem hele processen haft den tilgang, at vi måtte løse
udfordringerne sammen.
Jeg vil gerne takke beboerne for, at de har holdt ud, og nu er det tydeligt at se og
mærke forbedringerne for beboerne.
Jeg vil opfordre alle til at køre forbi afdelingen og se resultatet.
Hele renoveringsopgaven er total færdigt medio juli 2019.
Afdeling 5, Farversmøllevej:
Arkitekten er ved at lave udbudsmateriale på tagrenovering i afdeling 5, og vi
forventer udbud i løbet af 2019.
Afdeling 15, Petersborg:
Rådgiveren har i løbet af 2018 tilrettet projektet med renovering af faldstammer.
Projektet var til afstemning på afdelingsmødet april 2019 og blev vedtaget, der
mangler lige det sidste fra rådgiver med tilvalg.
Afdeling 18, Hørgaard:
I 2018 er der blevet fremsendt supplerende materiale til Landsbyggefonden, og vi
afventer nu deres tilbagemelding.
Vi har set i dagspressen at der i Odense, som har et tilsvarende byggeri, er givet
tilladelse til at renovere fra soklen Det er meget omfattende, og Landsbyggefonden
har gjort opmærksom på, at der p.t. er lange ventelister i fonden, så et umiddelbart
bud for en fysisk opstart er tidligst 2021.
Øvrige opgaver i 2018
I årets løb har Teknisk Afdeling medvirket til løsningen af de planlagte vedligeholdelsesopgaver for samtlige afdelinger. Ligeledes har teknisk afdeling igennem 2018
gjort sit bedste for at levere den bedste service til boligforeningens beboere.
Teknisk afdeling har igennem 2018 været aktivt medvirkende til at finde løsninger,
som skal hjælpe os at nå vores effektivitetstal. De har hele tiden fokus på boligforeningens målsætning:
Det er boligforeningens mål at fastholde et højt serviceniveau og i alle sammenhænge
optimere økonomisk drift på alle områder til gavn for såvel foreningen som dens
beboere. At være miljøbevidst og skabe gode rammer for fornyelse i boligforeningens
afdelinger.
Det arbejde vil teknisk afdeling forsætte med.
Sidste år kom så den glædelige nyhed, at Lindeskolen kunne starte 1. august i den
tidligere Præsteskovens Børnehave, som vi ejer sammen med Kolstrup Boligforening.
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Desværre kunne de ikke skaffe elever nok og gik derfor konkurs, så den er igen tom.
Vi har dog haft følere ude, om der kunne findes en køber af bygningen. Vi er ved at
lave en aftale med en erhvervsmægler om at sælge den.
Kommunen har opsagt lejemålet for fritidshjemmet på Strandgården pr 1. september
2019. De har haft lejemålet siden byggeriets start fra 1950, igen en udfordring fra
kommunens side. Det betyder, at vi skal bygge den om til lejligheder.
Den boligsociale indsats – Høje Kolstrup
Status fra indsatsområderne i den boligsociale helhedsplan, hvor de vigtigste punkter
er uddannelse og tryghed.
Beskæftigelse:
Jobguide – fremskudt beskæftigelsesindsats:
Jobguiden i Netværksbasen er den centrale person i formidlingen af job og
praktikmuligheder mellem virksomheder og beboere i bydelen. Det betyder f.eks., at
der pr. d.d. er 126 beboere, der er kommet i ordinært arbejde, at der er oprettet 153
virksomhedspraktikker, 18 beboere i løntilskud samt 20 personer i uddannelse.
Fokuseret beskæftigelsesindsats giver således stærke resultater på Høje Kolstrup.
Dette har medført, at vi ikke længere er på listen af problemafdelinger. Indsatsen
gælder til sommeren 2020. Vi søger fonden om midler, så vi kan fortsætte de gode
takter i en kommende periode.
Udlejning
Foreningens boliger udlejes direkte fra ventelisten, det vil sige uden forudgående
annoncering. Der annonceres dog i forbindelse med udlejning af nybyggeri samt ved
udlejningsvanskeligheder.
Som jeg sagde i indledningen har vi haft ca. 35 tomme boliger. Vi har pt 31, og derfor
er vi ved at planlægge et åbent hus arrangement sammen med Kolstrup boligforening,
målrettet unge under uddannelse samt andre med behov for en bolig, det bliver holdt
den 21. juni 2019.
Afdelingerne - Huslejebetaling
I 2018 er der blevet indbetalt omkring 76,2 mio. kroner, (ren lejeindtægt), hvilket
svarer til en stigning i gennemsnit på 1% i forhold til 2017.Det har været nødvendigt
at gennemføre 10 udsættelser pga. manglende indbetaling af husleje m.v. Af de 10
udsættelser har det været nødvendigt at rekvirere fogeden til 3 af sagerne.
Vi vil gerne fremhæve det gode samarbejde med Aabenraa Kommune for at forebygge
ophævelser i forhold til de udsættelsestruede beboere.
Årets underskud i afdelingerne udgjorde 0,8 mio. kroner for 2018 (2017 3.9 mio. kr).
Årets overskud i afdelingerne udgjorde 2,3 mio. kroner for 2018 (2017 1,9 mio. kr).
Der vil fortsat være øget fokus på afdelingernes underskudssaldi, samt henlæggelses
niveau.
I samarbejde med Kolstrup Boligforening har der været afholdt et seminar for
afdelingsbestyrelser, hovedbestyrelser og ansatte fra Tønder, Skærbæk, Toftlund
samt de 2 foreninger i Aabenraa med overskriften:
Når fællesskab skaber værdi
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Der deltog ca. 110 personer, emnerne var konflikthåndtering og beboerambassadører.
Begge emner var en succes, så jeg er sikker på, at dette bliver brugt i det fortsatte
arbejde til gavn for alle beboere.
Der har været afholdt afdelingsmøder i de fleste af vore afdelinger de seneste par
måneder, hvor det blev besluttet, at afd. 15 Petersborg ville skilles fra den tidligere
afd. 31 med stort flertal.
Det betyder, at demokratiet har talt, og jeg vil anbefale generalforsamling at
godkende beboernes ønske, når punktet kommer på. Hvis det bliver godkendt. vil
administrationen forelægge det til godkendelse i kommunen. Demokratiet er en af
grundstenene i den almene boligsektor.
SALUS Boligadministration A.m.b.a.
SALUS vokser stadig.
SALUS administrerer nu 8 foreninger med over 9.000 boliger til glæde for os alle.
Der arbejdes på at få udarbejdet en beboer App, som skulle kunne dække beboernes
behov for at kontakte administrationen og/eller ejendomsfunktionærerne.
Desuden vil beboeren kunne se de dokumenter, som foreningen ligger inde med for
den enkelte.
Administrationsudgiften til SALUS for 2020 forbliver uændret, svarende til kr. 1.490
excl. moms pr. lejemålsenhed.
Boligselskabernes Landsforening har i 2019 eksisteret i 100 år
I forbindelse med jubilæet bliver der opfordret til, at afdelingerne rundt i landet laver
Danmarks længste kaffebord den 15 juni. Jeg ved, at der bliver afholdt et fælles
arrangement på Høje Kolstrup for afdelingerne fra Kolstrup Boligforenings og
Aabenraa Andelsboligforenings afdelinger, men håber også, at lignende
arrangementer andre steder i foreningen finder sted.
BLs repræsentantskab består af medlemmerne fra landets kredse, vores kreds er.
8. kreds (Sønderjylland)
Den 4. april var der kredsvalgsmøde i 8. kreds. Leif Poulsen fra BoligSyd blev valgt til
formand, og forretningsfører Jan Mortensen fra Nordborg Andelsboligforening blev
valgt til næstformand.
Derudover 11 repræsentanter, hvoraf Aabenraa Andelsboligforening nu har 2
repræsentanter Else Bonde og mig. Derudover har Ove Stahl Smith, formanden fra
Kolstrup Boligforening, så Aabenraa er stærkt repræsenteret i dette forum.
Den 17. og 18. august afholdt 8. kreds arbejdsweekend i Ribe, hvor temaet var vores
samarbejde, og hvad vi ønsker at samarbejde om. Rammen for arbejdet var
boligpolitik BL’s handlingsplan 18/19 og ikke mindst FN`s 17 verdensmål, og
hvorledes vi får disse omformet, så de kan bruges i kredsen og i de enkelte
boligforeninger.
Den 28. og 29. september afholdtes sammen med 3. kreds weekendkonference i
Kolding. På programmet var bl.a. indlæg om, hvordan den almene sektor får magt og
indflydelse lokalt og regionalt, både overfor politikere, kommuner og borgere. Et
andet indlæg med titlen ”Hvad gør vi i morgen” påviste metoder, hvorledes den alm.
boligsektor løfter sin del af samfundsansvaret i fremtiden.
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LANDSPOLITIK
I marts kom så det i nytårstalen bebudede ghetto-udspil fra regeringen. Der var stor
debat i medierne, da forslaget var ret gennemgribende. Heldigvis betyder det ikke
noget for AAAB. Dog tages der rigtig mange midler fra Landsbyggefonden til at fjerne
boliger i de såkaldte ”hårde ghettoer”. De midler kommer selvfølgelig til at mangle
ved andre renoveringer, som så må udsættes.
Som Mogens Lykketoft sagde ”40-procentreglen er som at bruge en forhammer, når
man kan nøjes med en pincet”. Der skal fjernes over 2000 boliger uanset standen af
disse.
Fjernvarmeselskabet for Aabenraa og Rødekro
Jeg er glad for at kunne meddele, at det er besluttet at holde samme pris for varmen i
regnskabsåret 2019, så det I har læst i pressen om meget store stigninger på varmen
rundt i landet, berører ikke os.
SE (Syd Energi)
Her bliver prisen nedsat med 200 millioner for hele forsyningsområdet, så dette kan vi
også glædes over.
Hvis konkurrencestyrelsen godkender dette, er det besluttet at SE fusionerer med
selskabet Enig og bliver til selskabet Nordlys.
Så selskabet samlet får over 700.000 forbrugere, og dermed sparer os alle for en del
omkostninger.
Afslutning
Tak til personalet i SALUS og AAAB for deres engagement, arbejdsindsats og det rigtig
gode samarbejde vi har haft med dem. Endnu engang har de virkelig vist, at vi har en
meget velkvalificeret stab. Det er vi meget stolte af.
Tak til generalforsamlingen og afdelingsbestyrelserne for det gode og konstruktive
samarbejde. Det er meget vigtigt, at I bliver ved med at udfordre os, så vi ved, hvad
vej vi skal.
Tak for den opbakning og støtte vi i hovedbestyrelsen har følt, vi har haft fra jer.
Tak til Kolstrup Boligforening for det gode samarbejde vi har haft siden kontorfællesskabet blev etableret i 1985
Tak til mine bestyrelseskollegaer for et kæmpe engagement om kommunikation og
samarbejde, som vi havde på Folkehjemmet sammen med mange af vore ansatte.
Tak til vore ansatte i Humlehaven for et godt samarbejde.
Tak til vore ejendomsfunktionærer for at tage sig godt af vore beboere og de
områder, de bor i.
Tak til personalet på SALUS. Vi er stolte af det store engagement I lægger i arbejdet.
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Tak til Kolstrup Boligforening for et fortrinligt samarbejde.
Tak til kommunen for et godt samarbejde på de fleste områder.
En stor tak skal lyde til mine kollegaer i hovedbestyrelsen, jeg ser frem til fortsat godt
samarbejde med alle i fremtiden.
Søren Duus
22. maj 2019
***
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.
Johnny Vestergaard, afd. 17 havde et brev med fra Marianne Schlömer, som var
stoppet som organisationsbestyrelsesmedlem. Han læste brevet op: hun klager over
dårlig behandling, efter hun var indtrådt som nyt medlem i organisationsbestyrelsen
og at der bruges penge på ting, som kan undværes, som f.eks. spisning på restaurant
Sølyst Kro efter markvandring og at bestyrelsesmedlemmerne alle får en bærbar pc.
Formand Søren Duus beklagede, at helbredet gjorde, hun måtte forlade
organisationsbestyrelsen. Markvandringen holdes indenfor budgettets rammer. Der
bruges mange frivillige timer på markvandring, og hvis møderne er hen over spisetid,
får man mad. Bærbar udleveres af nødvendighed, da alle medlemmer skal kunne
modtage informationer digitalt.
Flemming Birk, afd. 15 opfordrede alle i bestyrelsen samt afdelingsbestyrelsen at
kigge på likvide midler. Hvorfor f.eks. tage et lån til faldstammer i stedet for at bruge
vore likvide midler.
Direktør Jimmy Povlsen: Likvide midler er til stede. Afdelingerne har lånt penge i
Hovedforeningen. Revisoren, som er her i salen, kan bekræfte dette. I forhold til drift
og vedligeholdelse skal likvide midler være der.
Dirigent, Toke Arndal:
Da der ikke yderlig var spørgsmål/bemærkninger til beretningen, kunne det
konstateres, at beretningen blev taget til efterretning.
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3 Endelig godkendelse af boligorganisationens og
afdelingernes årsregnskab 2018 med tilhørende
revisionsberetning og forelæggelse af budget 2020.
Direktør Jimmy Povlsen gennemgik årsregnskaberne og budget:
Årsregnskabet 2018 - Hovedforeningen:
Overskud på 135 t.kr.
Færre personaleudgifter 148 t.kr.
Øgede indtægter fra administrationsbidrag 31 t.kr.
Flere udgifter til kontorhold - 52 t.kr.
Øvrige poster 8 t.kr.
Overskuddet henlægges til hovedforeningens fri arbejdskapital for konsolidering.
Årsregnskab 2018 – afdelingerne:
Årets drift har resulteret i, at 14 (13) afdelinger udviser overskud på i alt t.kr. 2.347 (1.910).
De resterende 7 (9) afdelinger udviser underskud på i alt t.kr. 785 (3.864).
Revisor har bemærkninger til 4 afdelinger.
Afdeling 20 Frueløkke, afdeling 24 Slotsgade, afdeling 25 Søndergade, afdeling 28, Sandved:
”Vi henviser til konto 407 hvoraf underskudsaldo fremgår. Opmærksomheden henledes på, at underskudssaldoen overstiger 3 måneders nettohusleje”.
Regnskabet blev godkendt.
Budget 2020 – hovedforeningen:
Stigning 0% (2019 niveau) t.kr. 0 i administrationsudgiften.
Svarende til kr. 0 pr. lejemålsenhed p.a. eller til i alt kr. 4.020 pr. lejemålsenhed p.a.

Budgettet blev taget til efterretning.

***
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4. Behandling af indkomne forslag
Forslag A: Nye vedtægter.
Toke Arndal forklarede sidste års hændelse, da en beboer klagede over, at den
ekstraordinære generalforsamling blev holdt direkte efter den ordinære
generalforsamling.
Johnny Vestergaard, afd. 17, mente, at vedtægtsændringen skulle være sendt ud
sammen med dagsorden, for at vide hvad det drejer sig om.
Toke Arndal redegjorde for ændringerne i vedtægterne, som er en implementering af
ny normalvedtægt fra ministeriet. Det nye er primært, at der gives mulighed for brug
af digitale redskaber i beboerdemokratiet.
Bent Tvede Andersen, afd. 15: Hvad er de økonomiske konsekvenser heraf?
Direktør Jimmy Povlsen: 1 million pr. afdeling. Det er meget bekosteligt at ville have
indkaldelse elektronisk.
Vedtægtsændring gav anledning til drøftelse i forsamlingen.
Der blev stemt ved håndsoprækning og dirigenten kunne konstatere, at mere end 2/3
af de fremmødte stemte for forslaget.
Da færre end halvdelen af beboerne er mødt op, indkaldes der til ekstraordinær
generalforsamling den 4. juni 2019 kl. 10 på Egevej.
Forslag B: Opsplitning af afdeling 15, Petersborg i 2 afdelinger.
Lis Hasselmann, afd. 15: Der ønskes opsplitning pga. tomgang i afd. 31. Det påvirker
afd. 15 økonomisk, selvom de får penge fra dispositionsfonden, men opsplitning
ønskes også pga. manglende forslag til hvordan de ledige boliger udlejes. Selvom det
er dyrt i afdelingsgebyr, ønskes opsplitning.
Johnny Vestergaard, afd. 17: Ved ikke hvordan det er delt op, men nogle lejligheder
kunne eventuelt udlejes til erhverv.
Toke Arndal: Det er ikke nemt at udleje til erhverv.
Casper Nomanni, afd. 17, mener, at der stadig er et stort behov for studie boliger.
Toke Arndal: Et krav der gælder for ungdomsboliger er, at de unge er under
uddannelse eller at det er unge med særlige behov.
Flemming Birk, afd. 15: 25% af boligerne kan ikke lejes ud. Man kunne eventuelt
søge hos Landsbyggefonden om at få dem revet ned.
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Søren Duus: Da de blev bygget, var tiden en anden, der var større efterspørgsel.
Dengang var der behov for ungdomsboliger. Det var en udfordring at bygge dem, men
de er gode til unge mennesker på grund af størrelsen.
Flemming Birk, afd. 15: Godt at splitte afdelingen op, så en af afdelingerne kan
stemme husdyr ind.
Toke Arndal: Det er muligt at vedtage, at nogle af boligerne må have husdyr.
Toke Arndal: Vi taler om opsplitning af afd. 15 og 31, nu er vi gået over til boliger. Er
der flere forslag/kommentarer til opsplitning af afd. 15?
Flemming Birk, afd. 15: Beboerne i afd. 15 ønsker opsplitning, og det beder jeg alle
vurdere, når I stemmer.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
***

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.
3 bestyrelsesmedlemmer for en valgperiode på 2 år.
På valg:
Laila Bøttcher – modtager genvalg
Else Bonde – modtager genvalg
Poul Jensen – modtager genvalg
Følgende kandidater stillede op og præsenterede sig selv:
Laila Bøttcher – modtager genvalg
Else Bonde – modtager genvalg
Poul Jensen – modtager genvalg
Bent Tvede Andersen, Petersborg
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Der blev afholdt skriftlig afstemning:
Laila Bøttcher modtog 65 stemmer.
Else Bonde modtog 58 stemmer.
Poul Jensen modtog 61 stemmer.
Bent Tvede Andersen modtog 29 stemmer.
Genvalg til Laila Bøttcher med 65 stemmer, genvalg til Else Bonde med 58 stemmer
og genvalg til Poul Jensen valgt med 61 stemmer.
Valg af suppleanter for en valgperiode på 1 år:
Følgende kandidater stillede op og præsenterede sig selv kort:
Sanne Degn Lund, Petersborg
Aksel Kim Nielsen, Frueløkke
Bent Tvede Andersen, Petersborg
Der blev afholdt skriftlig afstemning:
Sanne Degn Lund modtog 58 stemmer.
Aksel Kim Nielsen modtog 52 stemmer.
Bent Tvede Andersen modtog 30 stemmer.
Sanne Degn Lund blev 1. suppleant og Aksel Kim Nielsen 2. suppleant.
***

6. Valg af revisor
Dirigent, Toke Arndal:
Spurgte forsamlingen, om der var andre forslag – udover EY - Ernst & Young. Dette
var ikke tilfældet.
Foreslået og genvalgt ved akklamation blev EY – Ernst & Young.
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7. Eventuelt
Under eventuelt kan intet vedtages - men alt drøftes.
Spørgsmål fra Johnny Vestergaard (afd. 17) om knallertkørsel på stierne i afdelingen.
Søren Duus opfordrede til, at man anmelder ulovlig kørsel til politiet, og i øvrigt
drøfter de lokale forhold mellem afdelingsbestyrelsen og inspektøren.
Lis Hasselmann (afd. 15) spurgte til, hvorfor der var blevet sat numre på
kælderrummene i flere afdelinger.
Inspektør Jens Peter Davidsen svarede, at det var for at sikre, at det var de korrekte
kælderrum, der blev ryddet ved fraflytning.
***
Dirigent Toke Arndal:
Dirigenten takkede forsamlingen for godt møde og nedlagde sit hverv.
***
Afsluttende
Formand, Søren Duus:
Takkede dirigenten for godt arbejde som dirigent.
Takkede for god generalforsamling og opfordrede at stemme til EU og Folketingsvalg.
Mødet afsluttet kl. 21.30
Referent: Sanne Hansen

Aabenraa, den 22/05 2019
Søren Duus

Toke Arndal

formand

dirigent
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