Dansk Skak Unions
delegeretmøde 2005
Dansk Skak Union afholdt delegeretmøde på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111,
4600 Køge, søndag den 27. marts 2005 kl. 15.15.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2004 fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes uændret, således at det
udgør kr. 360,- for seniorer, kr. 280,- for juniorer og pensionister, og kr. 190,for børn.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,6. Indkomne forslag
Fra Rødovre Skakklub v/Per Kühlmann er modtaget følgende:
På baggrund af forløbet på delegeretmødet i 2004, hvor unionens regnskab
angiveligt først blev uddelt på selve mødet, skal jeg på Rødovre Skakklubs
vegne fremsætte følgende forslag til DSU’s love § 6, afsnit 6, 1. punktum:
„På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden beretning, og kassereren
aflægger regnskab, der forud skal være offentliggjort i Skakbladet eller – hvis
dette ikke har været muligt – være fremsendt til klubberne senest 14 dage før
delegeretmødet.“ (Den ønskede ændring angivet med kursiv).
7. Valg af:
a. Formand (Steen Juul Mortensen modtager ikke genvalg.
FU foreslår Erik Søbjerg).
b.Et medlem af forretningsudvalget.
c. Et medlem af Skaknævnet (Lau Bjerno er på valg).
d.Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen,
Helle Kronborg Petersen og Lars Lindhard er på valg).
e. To revisorer (Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle
og Ole Gjelstrup er på valg).
f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg).
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2006
9. Eventuelt

DANSK SKAK UNIONS Delegeretmøde 2005 afholdtes på Hotel Hvide Hus i
Køge den 27. marts 2005.
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet på forretningsudvalgets
vegne, og indledte med at bede forsamlingen rejse sig og mindes medlemmer,
som i det forløbne år var afgået ved døden: Merete Haahr, Georg Leth, Holger
Nørregaard, Niels Kjær Larsen, Henning Samuelsen, Poul Rasmussen, Børge
Nielsen, P.C. Pitters, Axel Barkhuus, Axel Nielsen, John Tornerup, Frederik
Schmidt, Tage Larsen, Jan Blom Christensen, Jens A. Kristensen, Benny Madsen
og Immanuel Mogensen.

1. Valg af dirigent
Steen Juul Mortensen foreslog Morten Fabrin, som blev valgt med akklamation
og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet i Skakbladet nr. 2 2005.

2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen inddelte som sædvanligt beretningen i en resultatmæssig del
og i en organisatorisk del.
I den resultatmæssige del fremhævede formanden særligt Curt Hansens og Peter
Heine Nielsens dobbeltsejr i Sigeman-turneringen. Sidstnævnte havde ligeledes
delt førstepladsen i den meget stærke turnering i Drammen, Norge, med Shirov.
Desuden var Nicolai V. Pedersen blevet nr. 1 i Gent Open.
Danske spillere havde også opnået en række titelnormer i årets løb. Davor Palo
havde scoret sin anden GM-norm, og Jacob Aagaard havde opnået sin tredje GMnorm og skal derfor nu opnå den nødvendige rating for at få stormestertitlen
tildelt.
De to juniorspillere Jacob Vang Glud og Christian Kyndel Pedersen havde begge
opnået IM-normer i årets løb.
Ole Jakobsen havde opnået fine resultater ved de officielle Senior-turneringer,
som nr. 6 ved VM i Halle, Tyskland og nr. 4 ved EM i St. Vincent, Italien.
De danske OL-hold leverede ikke specielt gode præstationer, men på en god
slutspurt lykkedes det dog det danske hold i åben række at blive bedste nordiske
hold.
Danmarksmestre for hold blev for femte gang i træk Helsinge Skakklub, som
synes at være på jagt efter Nordres gamle rekord for flest mesterskaber i træk.
Den organisatoriske del indledte formanden med at nævne medlemstallet, som er
faldet med godt 200 medlemmer til 6216 pr. 1. januar 2005, hvilket selvsagt var
en meget utilfredsstillende udvikling. Han ville senere vende tilbage til Unionens
tiltag for at ændre denne udvikling.
Hjemmesiden var blevet kraftigt fornyet, og Steffen Pedersen ansat som
nyhedsredaktør af hjemmesiden, mens Thorbjørn Rosenlund tager sig af
kontakten til pressen. Kort før påske blev det nye udseende af hjemmesidens
ratinglister offentliggjort, hvilket formanden fremhævende som en meget flot

forbedring. Han roste generelt det meget fornemme arbejde især Flemming K.
Jensen, Michael Nielsen og Karsten Nymann Pedersen havde udført i forbindelse
med hele udviklingen af den nye hjemmeside.
Steen Juul Mortensen fremhævede, at hjemmesiden gemmer på mange nyttige
oplysninger for klubledere, eksempelvis den særlige side med gode ideer til
forbedringer af klublivet, hvor man kan læse og selv bidrage med eksempler på
vellykkede ideer, som andre kan få resultat af at genbruge.
Desuden nævnte formanden det debatforum, som er etableret på hjemmesiden og
i hvert fald til tider har været flittigt brugt at en række medlemmer.
Skakbladet har været udsat for voldsomme portoforhøjelser, og kassererens
ihærdige bestræbelser på at få tilskud fra de særlige puljer under Kulturministeriet
til at modvirke dette, har ikke givet resultat. Der er det endnu en gang blevet
understreget, at Unionen bliver straffet for at høre til et sted imellem idræt, sport
og fritidsaktiviteter i de offentlige myndigheders øjne. Ved at skifte trykkeri er
det dog lykkedes samtidig at få en fordelagtig rabataftale på forsendelsen, hvilket
også har gjort, at det er besluttet at vende tilbage til ni numre af Skakbladet i
2005, da det som følge af Post Danmarks besynderlige rabattakster er det
optimale.
Skakhåndbogen bliver i det kommende år udgivet i papirformat, men har samtidig
været holdt ajour i elektronisk form på hjemmesiden efter hvert HB-møde.
Sandsynligvis bliver det sidste gang, at Skakhåndbogen trykkes og sendes ud, da
der vil kunne spares både en del arbejde og penge, ved at klubberne selv henter de
relevante opdaterede afsnit på nettet.
Medlemstallets tilbagegang ligger som nævnt FU meget på sinde, og på den
baggrund har Poul Søndergaard taget kontakt til Danmarks Idræts Forbund og
fået aftalt, at klubledere kan komme på kurser i DIF-regi. I første omgang har det
været skuffende få, som har taget imod tilbudet. Formanden opfordrede kraftigt
til, at klubberne benyttede sig af de muligheder, kurserne giver for at få inspireret
og uddannet en ny generation af klubledere. I samme forbindelse nævnte han det
alt for beskedne antal medlemmer, som vælger at tage turneringslederkurserne.
Kurserne vil fremover blive gjort mere komprimerede, så der lettere kan holdes
internatkurser, hvor prøven kan tages i umiddelbar forlængelse af undervisningen.
Kamplederuddannelsen er også et godt tilbud som en endnu mere komprimeret
udgave af turneringslederuddannelsen, der ligeledes er et meget relevant tilbud
for klubberne at benytte sig af.
Steen Juul Mortensen nævnte desuden de kursusaktiviteter, der var etableret på
Tjele Efterskole for dels skoleskakspillere og dels junioreliten, hvor Unionen med
glæde har konstateret, at flere af vores bedste spillere, eksempelvis Lars Bo
Hansen og Sune Berg Hansen, har været villige til at fungere som undervisere.
Det har dog været skuffende at opleve, at flere af de åbne skoleskakarrangementer
ikke har kunnet tiltrække deltagere nok.
Formanden nævnte, at Tjele Efterskole som i knap 20 år været en vigtig del af det

danske skakliv, i de senere år har oplevet en betydelig tilbagegang i antallet af
skakspillende elever og opfordrede til at klubberne gjorde en aktiv indsats for at
opfordre deres juniorspillere i den relevante aldersgruppe til at overveje et
efterskoleophold på Tjele.
Divisionsturneringen skifter med den kommende sæson struktur, med ti hold i
Skakligaen og generelt en pyramidestruktur med to 1.divisioner og fire
2.divisioner, hvortil de sidste hold findes ved det særlige kvalifikationsstævne på
Hotel Nyborg Strand.
Fra hovedbestyrelsesmødet nævnte formanden kort de ændringer i de nye FIDEregler, som træder i kraft fra 1. juli. Særligt var reglerne for mobiltelefoner af
interesse, da de var så vidtrækkende, at HB fandt det nødvendigt at indføre et
særligt dansk reglement på dette punkt. Der vil blive redegjort nærmere for
ændringerne i Skakbladet. Formanden takkede Dommerforeningen for deres
fornemme arbejde i forbindelse med oversættelsen af FIDE’s regler.
Tænketankene har ikke fungeret optimalt. Gruppen med Fundraising kom aldrig i
gang, da Svend Novrup måtte konstatere, at det ikke var muligt at få gruppen i
gang med arbejdet. Gruppen om klubliv er endnu ikke i gang, men formanden for
6. Hovedkreds Aage Olsen, som leder gruppen, vil tage initiativ til at arbejdet
kommer i gang, så der kan fremlægges en rapport til HB-mødet i september.
Gruppen om Unionens struktur har holdt møder og indgav en række anbefalinger
til HB-mødet langfredag. Eksempelvis er der sympati i HB for, at de største
hovedkredse med mere end én stemme kan vælge at sende mere end én
repræsentant. Ligeledes har man diskuteret muligheden for at indføre et krav om,
at forslag til kontingent skal indgives med samme frist som andre forslag til
behandling på delegeretmødet, dvs. inden 1. februar. HB tager senere stilling til,
om man vil fremsætte dette forslag på delegeretmødet næste år.
Steen Juul Mortensen uddelte derefter hæderstegn og initiativpræmier.
Derefter afsluttede formanden sin beretning med at konstatere, at der i august
måned arrangeres en særlig ungdomsturnering i Århus – ‘Grundfos Young
Masters’ der, som navnet antyder, er sponseret af pumpefabrikken Grundfos i
Bjerringbro. Poul Søndergaard har fået dette flotte sponsorat i hus.
Formanden bemærkede desuden, at der endnu ikke var en arrangør af næste års
DM, men at man arbejdede intenst på sagen, hvilket dog ikke skulle afholde
interesserede fra at melde sig.
Steen Juul Mortensen nævnte, at han som allerede bekendtgjort ved sin tiltrædelse
for godt to år siden ville træde tilbage som formand på dette møde. De
hovedopgaver, han havde sat sig og annonceret ved tiltrædelsen, var i første
omgang at få genetableret et godt samarbejdsklima i Hovedbestyrelsen og få bragt
Unionen godt igennem jubilæumsåret. Han mente at kunne sige, at det var
lykkedes på tilfredsstillende vis, og takkede i den forbindelse sine kollegaer i
forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen. Formanden så optimistisk på
fremtiden, da der var skabt et virkelig godt hold til at føre Unionen videre, og

sluttede med de ord sin sidste beretning som formand for Dansk Skak Union.
Dirigenten åbnede for kommentarer til beretningen.
Niels Jørgen Fries Nielsen, Helsinge, holdt i sin egenskab af formand for
bestyrelsen på Tjele Efterskole et indlæg om dels historien og den nuværende
situation for skakken på skolen. Skolen startede på initiativ af enkeltpersoner med
tilknytning til Unionen og Dansk Skoleskak, og har fra starten haft skak som det
dominerende omdrejningspunkt. I dag er situationen anderledes, idet skakken nu
er mere ligestillet med de øvrige linier på skolen. Bordtennis har fået en
fremtrædende stilling på skolen, og han opfordrede til, at skakspillere personligt
og i klubregi gør en indsats for at udbrede kendskabet til skaktilbudet på Tjele
Efterskole, så skakkens rolle kan styrkes. Skolen har et godt samarbejde med
Dansk Skak Union, men har også behov for hjælp fra de enkelte
unionsmedlemmer.
Der var ikke yderligere indlæg til beretningen, som derefter blev godkendt.

3. Kassererens beretning
Henrik Knudsen henviste til det regnskab, der var offentliggjort i Skakbladet nr.
2, og det fulde regnskab, som findes på Unionens hjemmeside. Regnskabet viste
et overskud på 313.000 kr., hvilket ikke nødvendigvist var positivt, da det
dækkede over, at ikke alle planlagte aktiviteter er blevet til noget. Det faldende
medlemstal er et problem, hvor tendensen med en tilbagegang på næsten 5% om
året ser ud til at fortsætte også på opgørelserne i 2005. I den positive ende nævnte
han det faktum, at turneringsaktiviteten er stort set uændret.
Ernst Hansen, Rødovre Skakklub, mente at have fundet tre sammenlægningsfejl i
det offentliggjorte regnskab, og udpegede adspurgt af dirigenten disse kronebeløb.
Henrik Knudsen svarede, at det var udtryk for den praksis, der var for ikke at tage
ørebeløb med i det offentliggjorte regnskab, hvorfor der kunne forekomme
afrundingsdifferencer på de sammenlægninger, der udgør det endelige regnskab.
Morten Fabrin kunne derefter konstatere, at der ikke var flere indsigelser til
regnskabet, og at det blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Henrik Knudsen foreslog på hovedbestyrelsens vegne uændret kontingent, med
360 kr. for seniorer, 280 kr. for juniorer og pensionister, samt 190 kr. for børn.
Forslaget var baseret på det budget, der var offentliggjort i Skakbladet, hvortil HB
har en række mindre ændringer fra sit januarmøde. Det drejer sig om øgede
udgifter til deltagelsen ved hold-EM, hvor hoteludgiften var blevet dyrere end
forventet, internationale turneringer i Danmark var sat op, og ansættelsen af en
nyhedsredaktør og presseansvarlig har givet en ekstra udgift. Samlet gav dette
ekstra udgifter i forhold til det offentliggjorte budget på 65.000 kr.
Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var kommentarer eller andre forslag,
hvorfor forslaget til kontingent var vedtaget.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Henrik Knudsen foreslog på hovedbestyrelsens vegne, at EMT-afgiften fastsattes
uændret til kr. 20, hvilket blev vedtaget, da der ikke var kommentarer til
forslaget.

6. Indkomne forslag
Dirigenten oplæste det i indkaldelsen trykte forslag fra Rødovre Skakklub til
ændring af Unionens love §6, afsnit 6, 1. punktum.
Ernst Hansen, Rødovre Skakklub, begrundede forslaget med, at han sidste år først
fik Skakbladet med posten dagen før delegeretmødet, hvilket han med forslaget
ønskede at sikre mod.
Steen Juul Mortensen påpegede, at alt formelt var i orden på mødet sidste år, men
FU var indstillet på med en mindre ændring at tilslutte sig forslaget.
Ændringsforslaget lød som følger:
‘På det ordinære delegeretmøde aflægger formanden beretning, og kassereren
fremlægger regnskabet, der senest 14 dage forud skal være offentliggjort i
Skakbladet eller på Unionens hjemmeside.’
Ernst Hansen tilsluttede sig ændringsforslaget og trak Rødovre Skakklubs forslag.
Der var ikke yderligere kommentarer eller ændringsforslag, og dirigenten kunne
derefter konstatere FU’s forslag vedtaget i enighed.

7. Valg
Formand:
Dirigenten henviste til indkaldelsen, hvor det fremgik, at Steen Juul Mortensen
ikke ønskede at modtage genvalg, og at Erik Søbjerg var FU’s kandidat til
formandsposten. Søbjerg nikkede bekræftende, at han fortsat var villig til valg.
Dirigenten spurgte derefter forsamlingen, om der var andre kandidater til
formandsposten.
Jørgen Hvenekilde bad fra salen kandidaten om at præsentere sine tanker for
Unionens fremtid.
Erik Søbjerg præsenterede sig selv som 34 år, gift, og uddannet i Statskundskab
fra Aarhus Universitet. Skakorganisatorisk har han ca. 10 års erfaring som bl.a.
klubformand i SK 1968, Hovedkredsformand, med i opstarten af Chess House,
Støtteforeningens formand i 6 år, medarrangør af en lang række turneringer, bl.a.
DM 1999 og SIS-MH Masters i Middelfart med bl.a. Anand. Den vigtigste ballast
var dog fra de sidste knap 2½ år som sekretær og FU-medlem.
Erik Søbjerg understregede, at når han havde sagt ja til at stille op som formand,
var det fordi han følte sig som del af et godt hold. Det var blandt andet der at han
hentede tro på fremtiden for Unionen. Han fremhævede Henrik Knudsens store
erfaring og evne til altid at sætte sig i brugernes og klubbernes sted, som
kombineret med en nærmest alvidende og kompetent håndtering af
kassereropgaverne er en uvurderlig hjælp for de øvrige FU-medlemmer. Poul

Søndergaard havde imponeret med sin grundighed og store engagement i arbejdet
på klubområdet, og evnede samtidig at skabe hidtil usete resultater på
sponsorsøgningsområdet. Erik Søbjerg fremhævede, at Morten Rasmussens evner
på IT-området taler for sig selv, når man ser på de resultater, der er opnået med
hjemmeside m.m. på bare et år.
Erik Søbjerg fandt det ikke svært at identificere de største problemer, Unionen
står overfor. For det første falder medlemstallet fortsat og med en lang række
mindre klubber, som er i vanskeligheder, er det ikke nogen positiv udvikling
Unionen står overfor på den front. For det andet er Unionens placering på det
organisatoriske og politiske landkort uklar. Begge problemer kræver en flersidet
indsats. Hvad det sidste angår, var han ikke i tvivl om, at skak i bund og grund er
at betragte som en sport. Det er også i den forbindelse, at dansk skak skal
synliggøre sig på en positiv måde, dels ved at sikre at skak foregår på gode
lokaliteter, som DM, dels ved at de bedste spillere deltager på Unionens hold og
synliggøres derigennem. Desuden ville formandskandidaten tage initiativ til at
samle en mindre gruppe af folk med forstand på kontakt til det politiske system
og de store idrætsorganisationer.
I forhold til medlemsudviklingen fremhævede Erik Søbjerg behovet for fortsat at
forbedre tilbudene og hjælpemidlerne til klubberne, gennem PR-materialer,
undervisningstilbud, idéudveksling og bedre støtteordninger. Der var allerede
flere gode tiltag på vej på disse områder. Det store potentiale så han dog i
udviklingen af et tilbud om internetskak i Dansk Skak Unions regi, for
derigennem at samle nogle af de mange, især unge, med en mere løs tilknytning
til klubskak op.
Han sluttede af med Bent Larsens berømte citat: ‘Skak skal være på mange
måder’ og understregede, at der aldrig skal være tvivl om, at klubberne skal stå
som fundamentet i Unionen, men at internetskakken kan komme til at udgøre et
godt og nødvendigt supplement. Som en podning af en ny gren, som med tiden
kan vokse og skabe nyt liv i hele træet.
Dirigenten kunne konstatere, at da der ikke var yderligere kommentarer eller
andre kandidater, var Erik Søbjerg valgt som ny formand for Dansk Skak Union.
Et medlem af Forretningsudvalget:
Erik Søbjerg foreslog Esmat Guindy og læste en kort tale fra Esmat Guindy op,
da hun grundet en for længst planlagt udlandsrejse ikke havde mulighed for at
være til stede.
Hun beskrev sig selv som cand. mag. i engelsk og filosofi, bosiddende i Århus,
men med nært forestående planer om at flytte til Hammershøj, hvor hun arbejder
som lærer på Tjele Efterskole. Hun er gift med Jens Ove Fries Nielsen og har to
børn.
Skakorganisatorisk har hun mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i bl.a.
FTSADPOKS, SK1968, 6. Hovedkreds og senest i Chess House. Hun beskrev sin
hovedinteresse som spørgsmålene om, hvordan man får vendt

medlemsudviklingen og opstillet bedre rammer for det, samt spørgsmålet om,
hvordan man får flere skoleskakspillere til at vælge skakklubberne.
Erik Søbjerg kunne tilføje, at han fra forskellige former for bestyrelsesarbejde
kendte Esmat Guindy som arbejdsom og meget idérig. Hun besidder den til
sekretærposten ikke uvæsentlige egenskab at kunne skrive godt, og at hun har
interesse for at arbejde med det for Unionen så vigtige samarbejde med Dansk
Skole Skak.
Et medlem af Skaknævnet:
Lau Bjerno blev genvalgt uden modkandidater.
Tre suppleanter til Skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Helle Kronborg Petersen og Lars Lindhard blev genvalgt uden
modkandidater.
To revisorer:
Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle og Ole Gjelstrup blev genvalgt uden
modkandidater
En revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden modkandidater

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2006
Steen Juul Mortensen gentog, at der ikke var fundet en arrangør, og at det derfor
var nødvendigt at overlade opgaven om at fastsætte tid og sted for næste års EMT
til hovedbestyrelsen.
Finn Stuhr, Køge Skakklub, var ked af, at der ikke var en plan for, hvem der tager
opgaven over en årrække, og at der ikke var flere klubber, som tog ansvaret på
sig, så man ikke som nu stod i en situation uden arrangør.
Per Jacobsen, Aalborg Skakklub, indstillede til forretningsudvalget, at man var
opmærksom på, at der var lige så gode vilkår for kørestolsbrugere ved kommende
DM-stævner, som på Hotel Hvide Hus.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren, spurgte om det var fordi Hotel Hvide Hus i
Køge ikke ønskede at tage arrangementet næste år, at der ikke var nogen, som
indbød til, at stævnet kunne afholdes dér igen. Han spurgte desuden til planerne
for afviklingen af landsholdsklassen næste år, da forsøget med turneringssystemet
nok var gået bedre i år, men efter hans mening stadig ikke var nogen god måde at
finde Danmarksmesteren på.
Erik Carlsen, Køge Skakklub, kunne afkræfte, at Hotel Hvide Hus ikke skulle
ønske stævnet igen, men derimod var det, trods alt, en for stor belastning for en
relativt lille klub at tage arrangementet tre år i træk. Han opfordrede andre
klubber til at tage opgaven på sig, og lovede at hjælpe kommende arrangører med
råd, vejledning og adgang til de arbejdsplaner, man havde benyttet sig af i Køge.

Erik Søbjerg takkede Erik Carlsen og de øvrige fra Køge Skakklub, for deres
store arbejde med de sidste to års velgennemførte stævner. Til Hvenekilde svarede
han, at turneringsformen som planlagt ville blive analyseret efter årets turnering
og blive fastlagt på HB-mødet i september, når spillere og andre har været hørt.

9. Eventuelt
Erik Søbjerg takkede Steen Juul Mortensen for indsatsen som formand de
forløbne godt to år og for, at han var villig til at træde til, da Unionen i høj grad
havde brug for hans indsats i den daværende kaotiske situation. Det havde været
en fornøjelse at samarbejde i den forløbne tid. Erik Søbjerg overrakte på
Unionens vegne en vin- og boggave til Steen Juul Mortensen, som modtog stor
applaus fra forsamlingen.
Hans Raahauge takkede som tidligere forretningsudvalgsmedlem Steen Juul
Mortensen for de samlet 22 års store indsats som formand for Dansk Skak Union.
Om alsidigheden i den afgåede formands arbejde og ledelsesmæssige kvaliteter
havde Raahauge skrevet et digt, som han oplæste.
Steen Juul Mortensen takkede for de pæne ord, gaverne og samarbejdet med FU i
den forløbne tid.
Han takkede Morten Fabrin for en veludført afvikling af hvervet som dirigent, og
takkede endnu en gang DM-arrangørerne for det flotte stævne.
Morten Fabrin var blevet opfordret til, og udbragte med forsamlingen det
traditionelle trefoldige leve for Dansk Skak Union, som afsluttede mødet.
Morten Fabrin, Dirigent
Erik Søbjerg, Referent

