
SABUS-repræsentantskab 
30. maj 2021 

 

1. Tilstede (27 stemmeberettigede, 7 ikke-delegerede, 3 øvrige, 37 fremmødte i alt) 
Roskilde: Jens Morten Øster, Erik Henriksen 
SAS: Benjamin Pedersen, Daniel Jakobsen, Michael Orkild (online fra pkt. 8) 
Vejlefjord Trop: Per Eskildsen, Linda Hagen Jensen, Risto Paananen, Matine Eskildsen (ikke delegeret), 
Kristinn Odinsson (online, ikke delegeret) 
Vendelbo Trop: Rebekka Kammersgaard, Julie Hauvre (online), Mich Hauvre 
SABUS Fyn: Simon Falk, Brian Rasmussen, Dorte Thyregod Svendsen (ikke delegeret) 
Aarhus: Lasse Mølgaard, Thomas Rasmussen 
Aalborg: Søren Uhrenholt (online, ikke delegeret), Mikkel Jalving, Jonas Jalving (ikke delegeret) 
Nærum: Christian Rechter, Jonatan Pavlovic, Michael Bidstrup, Thomas Müller (ikke delegeret) 
Silkeborg: David Falk, Rasmus Møller Hansen 
Uldjyderne: Benjamin Markussen 
Køge: Margrethe Hansen (ikke delegeret), Julie Hansen 
Randers: Christian Skov Nielsen, Dannie Dittmer 
VOC: Henrik Jakobsen, David Henriksen 
 
Referent: David Henriksen 
Ordstyrer: Lasse Bech 
 
Desuden inviteret: David Hansen 
 
Stemmetællere: Margrethe Hansen (tæller online stemmer), Rebekka Kammersgaard, Christian Skov 
Nielsen 
 
Valget af ordstyrer, referent og stemmetællere blev støttet. 
 
Desuden er repræsentantskabets lovlighed godkendt. 
 

2. Godkendelse af sidste års referat 
Referatet har været tilgængeligt på SABUS’ hjemmeside her: https://sabus.dk/sabus  

På den baggrund blev det foreslået at sidste års referent, David Henriksen giver en kort mundtlig 
gennemgang, hvilket så blev givet. 

Referatet blev bragt til godkendelse og vedtaget ved håndsoprækning. 
 



3. Formandens beretning 
Kommentar: Der blev nævnt noget om hjemmesiden, som har en mangfoldighed af funktioner. Der er 
fundet enkelte fejl, blandt andet omkring forkerte kontaktoplysninger på sider omhandlende Finderup. 
Desuden blev det nævnt senere på repræsentantskabsmødet at webshoppen (shop.sabus.dk) har en del fejl 
og mangler når det kommer til duelighedstegn og korrekt angivelse af lagerbeholdning. 
Debatten kredser om ordlyden ”konstant udvikling”, som repræsentantskabet ikke mener fuldt omfavner 
den situation at hjemmesiden kræver en grundig gennemgang for fejl og mangler. 
 

• Dialogtorv 1 
David Henriksen leder ud i Dialogtorv 1 ved først at præsentere David Hansen, og tanken bag 
ledertræningsforløbet, som skal løbe fra nu og frem i 2021 – og fremadrettet i SABUS. Desuden supplerer 
David Hansen med en videohilsen som kan ses her:  

https://youtu.be/7eKflqE1YT8 

Hensigten med Dialogtorv 1 (og 2) er at finde en model for hvordan vi fremadrettet kan formalisere 
feedback fra lokalforeningerne. Dialogtorv 1 foregår ved at repræsentantskabet (både delegerede og ikke 
delegerede) samles i grupper á 3-4 personer. Deltagerne opfordres til at finde sammen i grupper, med 
deltagere fra andre lokalforeninger, der ligger geografisk tæt på. Til at igangsætte samtalen opfordres til 
dialog om følgende spørgsmål (20 min efterfulgt af pause 15 min): 

• Hvad lykkes vi allerede godt med i SABUS, som vi skal bygge videre på? 
• Hvad lærte I af at interviewe børn/unge derhjemme? (2-3 min hver) 
• Hvad har I gjort godt lokalt, som andre kunne lære af? (2-3 min hver) 
• Hvilken støtte har I fået fra SABUS sidste år, som I synes gjorde en forskel? (2-3 min hver) 
• Er der noget, I kunne tænke jer at dele med resten af repræsentantskabet? (resten af tiden) 

Umiddelbart efter pausen inviteres til ”Åben mikrofon”, hvor grupperne får anledning til at dele deres 
refleksioner med det øvrige repræsentantskab, som følger: 

Søren/ Gruppen har været ude at interviewe en gruppe børn, som måske var lidt unge i forhold til 
reflektionsniveauet i spørgsmålene. Intern kommunikation i SABUS. Identitet i lokalforeningerne, enten 
spejder, ung eller lignende.  

Jonatan/ udfordringer: være forsigtige med lukkede grupper i foreningen – så man ikke lukker sig omkring 
sig selv. Lidt forvirring omkring fordeling af økonomi i lokalforeningen. Langtidsplanlægning har ikke været i 
højsæde – mange studerende – undervisning/eksaminer. Fokus på at lederne ikke brænder ud.  

Det positive/ der har været investeret i lederne – events kun for dem. Det fungerer godt for SAS at 
spejdermøder fungerer ud fra en eventbaseret planlægning, fremfor traditionelle spejdermøder med 
gennemgang af spejderfærdigheder. 

Det gode sammenhold. Velfungerende grupper. Gode fysiske rammer – lokalet er blevet renoveret i Pitstop 
– stort ejerskab.  

Thomas R/ Der har været økonomi når man har bedt om hjælp. Det er en udfordring at få en forening op at 
stå og blive selvkørende. Efter Corona kunne vi tænke os flere nationale og regionale arrangementer som vi 
kan invitere lokalforeningernes medlemmer til.  

 



Formandens beretning og godkendelsen forløber med Dialogtorv 1 tænkt ind som et supplement til 
formandens beretning. På den måde må refleksioner delt under ”Åben mikrofon” anses for at være 
feedback fra lokalforeningerne om hvordan de ser at året 2020 (og årene før) har forløbet. Hensigten er at 
man skal kunne anse formandens beretning og feedback fra lokalforeningerne for at være SABUS’ samlede 
årsberetning. Hermed også en opfordring til den kommende bestyrelse om at reagere på 
repræsentantskabets feedback. 
 
Beretningen blev bragt til godkendelse og godkendt ved håndsoprækning. 
 

4. Godkendelse af regnskab 2020 
Regnskabet fremlægges af landsleder Dorte Thyregod Svendsen med mulighed for at få supplerende 
oplysninger fremlagt af bogholder Margrethe Hansen. Regnskabet har været tilgængeligt som en del af 
SABUS’ samlede årsrapport og øvrige sagspapirer på SABUS’ hjemmeside her: 
https://sabus.dk/aktivitet/sabus-repraesentantskab  
Desuden er kopier af årsrapporten uddelt til de fysisk fremmødte. 
 
Spørgsmål: Det er nævnt at man som lokalforening kan søge om op til 10.000 kr. Hvor i regnskabet kan det 
ses hvor meget der er blevet uddelt? 
Spørgsmål: Kan vi få uddybet hvilke beløb, der betales ”tilbage” til lokalforeningerne? 
Svar til ovenstående to spørgsmål:  
 
Spørgsmål: Kan vi få uddybet hvorfor varelageret er nedskrevet med et beløb i omegnen af 7.000 kr? 
Svar: Forhenværende revisor har ikke opfordret SABUS til at nedskrive varelager hidtil. Det til trods så 
udgøres en stor del af varelageret af spejderuniformer mm., hvor af en væsentlig del ikke er nyeste model. 
Særligt denne del af varelageret kan dårligt sælges til normalpris og nedskrives derfor på opfordring fra 
revisor. 
 
Kommentar: Det bemærkes at administrationsudgifterne forekommer relativt dyre.  
Svar: Det nuværende revisionsselskab udgør 75.000 kr af administrationsudgifterne. De resterende cirka 
21.000 kr er udgifter til forhenværende revisionsselskab. 
 
Regnskabet bringes til afstemning og godkendes ved håndsoprækning. 
 

5. Godkendelse af budget 2021  
Det bemærkes af landsleder og dirigent at godkendelse af budget ikke udgør en formel del af dagsordenen 
for det ordinære repræsentantskab jf. vedtægterne. Alligevel har punktet sneget sig ind i indkaldelsen til 
repræsentantskabet, formentlig pga. sædvane for repræsentantskabet. Det bemærkes om det 
fremadrettet giver mening formelt at godkende budgettet, da det som oftest vil vedrøre indeværende 
regnskabsår, hvor pengene i flere tilfælde allerede vil være brugt. Desuden anses det at godkendelse af 
budget må være bestyrelsens opgave, hvilket daværende bestyrelse da også har gjort. 

Dog er budgettet en anledning til at skue frem og se hvad der er planlagt for året. Landsleder Dorte 
fremlægger og fortæller blandt andet om sommerlejre, vedligehold af Finderuplejren, samarbejde med 



Vejlefjord Outdoor Club omkring outdoor-kurser og Reconnect-arrangement for de elever på Vejlefjord, der 
flytter ”hjem” til lokalforeningerne efter endt skoletid. Og meget mere! 

I det, det er blevet annonceret at budgettet skal bringes til godkendelse, så sker dette umiddelbart efter 
Dialogtorv 2, sådan at repræsentantskabets refleksioner herfra, kan gøres til genstand for de justeringer 
bestyrelsen måtte lave i indeværende regnskabsår. I den sammenhæng skal det nævnes, at dialogtorvene 
er et forsøg på at finde en model for hvordan vi fremadrettet kan formalisere feedback fra 
lokalforeningerne. 

• Dialogtorv 2 
Deltagerne opfordres til at finde sammen i de samme grupper som ved Dialogtorv 1, med deltagere fra 
andre lokalforeninger, der ligger geografisk tæt på. Til at igangsætte samtalen opfordres til dialog om 
følgende spørgsmål (20 min (feedback undervejs indikerer at 20 min er for lidt)): 

• Hvad skal vi fokusere på i fremtiden, for at lykkes med vores ambition om at være et fællesskab, 
hvor børn og unge vokser i tro, engagement, livsfærdigheder og tjenersind? 

• Hvor ønsker I at være med jeres lokalforening om 2 år?  
• Hvis I skal lykkes med denne ambition, hvilken støtte kunne SABUS give, der kunne gøre en 

stor forskel med en lille indsats? 
• Hvad kan I gøre lokalt, der kunne gøre en forskel? 

Umiddelbart efter de 20 min dialog inviteres til ”Åben mikrofon”, hvor grupperne får anledning til at dele 
deres refleksioner med det øvrige repræsentantskab, som følger: 

Christian R /  

Opfordring til at SABUS gør det så attraktivt som muligt at være leder. Særligt for de helt unge.  Afsøge 
muligheder for nye lokalafdelinger, evt. på tværs af små menigheder og grupper.  

Nærum, SAS, Roskilde gruppe / 

Ønsker: Teenarbejde på landsplan ønskes mere organiseret. Mere samarbejde mellem små grupper fx i 
Faxe, Ringsted, Roskilde. SAS kunne ønske flere førere, men er glade for hvordan det kører. Pitstop: Det 
første sted som ex-Vejlefjord elever tager til når de flytter til København 

Spejder Nærum: Udfordring at have ledere nok til "stabil drift". Der ønskes en velovervejet støtte fra 
SABUS. Gøre det mere attraktivt at være leder, især for de unge.  

Afsøge muligheder for nye lokalforeninger, ved at granske medlemslister minutiøst, hjælpe i opstart. Give 
leder ansvar tidligt, være til stede ved lovsangsaftener og andre brobygningsarrangementer. Forstærke 
opbakning til ledere 

Benjamin P / Køge, SAS, Randers 

Få faste aktiviteter – fast struktur. Få hjælp fra SABUS og menigheder for at kick-starte strukturerede 
aktiviteter (særligt i Køge). Kunne vi finde en samarbejdsform med nogle af de nærliggende lokalforeninger 
(SAS)? 

Selvrefleksion – hvad er det for en forening vi forestiller os at vi har om 4-5 år. Hvad gør vi for at 
konsolidere os sådan at lokalforeningen består hvis de nuværende frivillige ikke er aktive til den tid?  

Arbejder med at skabe struktur (2årsplan) Flere aktiviteter for unge ledere. ”Personalepleje” (Randers) 



Risto / Odense 

Onlineaktiviteter kan være godt. Ønske om en task-force som kan hjælpe med at sætte en spejderforening 
eller en anden form for SABUS-klub/-forening i gang. Det kunne være en kode-klub eller andet attraktivt. 

Søren /  

Mere fokus på hvordan vi støtter lokale ildsjæle, og hvordan de bedre bliver klædt på til at være 
spejderførere. (Vejlefjord) 

Erfaringsudveksling mellem troppe, fornyelse, indhold, inspirationskatalog. Erfaringsudveksle værdier og 
det åndelige aspekt omkring troen på Gud.  

Når spejdere bliver 13 år er der traditionelt mange der falder fra i foreningslivet. Hvordan arbejder vi 
målrettet med dette? Måske en gruppe – arbejdsgruppe, som kan komme med forslag til fastholdelse, 
identitetsudvikling.  

Som fører har man fokus på praktisk udførelse, som måske betyder, at man kan mangle tid til at samle op 
på værdierne. Forslag til at lave en netværksgruppe omkring værdier og ressourcer.  

Thomas R /  

Det er værd at have en snak omkring hvornår vi opfordrer vores unge til dåb. Hvis man kan opfordre børn 
til at blive tidligere døbt, vil give mulighed for at de også fx kan få førergraden tidligere, og dermed måske 
kan holde fast i de unge mere kontinuerligt!  

Opfordring til at tjekke norsk hjemmeside omkring duelighedstegn.  

David /  

Vi skal have fokus på, at det ikke kun er spejder i SABUS, men at der også bliver lavet aktiviteter for dem der 
ikke er interesseret i spejder (Silkeborg) 

Linda /  

Ønsker støtte fra SABUS i forhold til ledere, ledertræning måske endda lokalt – hjælp og sparring til træning 
af ledere. Gerne pædagogiske redskaber (Vejlefjord) 

Christian /  

Opbygning af hjemmeside er mangelfuld. Særligt fokus på duelighedstegn. T-shirts ser ud til at være 
udsolgt, men i praksis er de det ikke. Det kunne være fedt at få en førerhåndbog.  

Henrik /  

Outdoor-ranger – Henrik har gode ideer som kunne deles. Evaluering årligt er alfa og omega. Fornyelse 
årligt.  

Spørgsmål: Der læses i budgettet at de angivne tal er netto-omkostninger. Med andre ord mangler 
indtægter? 
Svar: Ja, det er korrekt at der er tale om netto-omkostninger. Hvis man ønsker at se indtægter og udgifter 
adskilt, så kan man få udleveret dem i salen. 
 
Budgettet bringes til godkendelse og godkendes ved håndsoprækning. 



 
Som en efterrefleksion på budgetbehandlingen bringer David Hansen en videotale, som kan ses her: 

https://youtu.be/ncShkLgE6Tk 

Repræsentantskabet stiller bestyrelsen som opgave at gennemgå videotalen og trække de vigtigste pointer 
ud derfra, til brug for bestyrelsens videre strategiarbejde. 

 

6. Fastsættelse af kontingenter 
Forslag om at kontingentet fastholdes på nuværende 75 kr. 
 
Forslaget bringes til afstemning og vedtages ved håndsoprækning. 
 
Landslederen ønsker en meningsmåling om hvornår kontingentopkrævningen skal falde. Der stemmes om 
kontingentopkrævningen skal falde 1. september, 15. september eller 1. oktober. Som et forsøg afvikles 
meningsmålingen fra det digitale system Slido: https://app.sli.do/  
Alle deltagere ved repræsentantskabet havde mulighed for at stemme elektronisk fra deres smartphone.  
Stemmetallet viser et flertal for kontingentopkrævning 15. september. 
 
Desværre viste det sig at en lille delmængde af de fremmødte havde tekniske vanskeligheder med at 
komme igennem til slido-meningsmålingen. Blot til feedback på om systemet er anvendeligt. 
 

7. Valg af revisor 
Forslag om at genvælge revisionsselskabet BDO. Landsleder tilknytter kommentar om at samarbejdet har 
været yderst tilfredsstillende. 
 
Forslaget bringes til afstemning og vedtages ved håndsoprækning. 
 

8. Valg til bestyrelse 

FORSLAG til valgprocedure ved SABUS’ repræsentantskab 2021 
Det stående bestyrelsesudvalg, som har haft til opgave at foreslå kandidater til de bestyrelsesposter, som 
er på valg til repræsentantskabsmødet 2021, ønsker at stille følgende forslag som valgprocedure: 

På baggrund af debatten under det seneste repræsentantskabsmøde, har udvalget lagt vægt på, at 
proceduren skal være mere demokratisk, gennemsigtig og retfærdig. Vi har lagt vægt på, at alle, som af 
egen kraft har ønsket at opstille deres kandidatur, skal have adgang til at melde deres kandidatur til 
udvalget og blive opstillet til repræsentantskabsmødet. Vi har opfordret personer til at indstille sig selv eller 
andre til udvalget, og vil fremlægge et samlet forslag, men alle kandidater præsenteres. 

Bestyrelsesudvalget stiller følgende forslag for valgprocedure for repræsentantskabet 30. maj: 

1. Bestyrelsesudvalgets samlede forslag præsenteres på repræsentantskabsmødet. 



2. Eventuelle øvrige kandidater, der har meldt deres kandidatur til bestyrelsesudvalget inden 
repræsentantskabsmødet og som stadig ønsker det, præsenteres.  

3. Der holdes en pause, hvor repræsentanterne har tid til at overveje det samlede forslag og få 
foretræde for bestyrelsesudvalget.  

4. Bestyrelsesudvalget fremlægger enten et revideret eller det oprindelige forslag.  
Hvis revideret gentages fra punkt 3.  

5. Repræsentanterne stemmer JA eller NEJ til bestyrelsesudvalgets samlede forslag. 

6. Hvis forslaget vedtages, træder de valgte personer ind i bestyrelsen, og valget afsluttes. 

7. Hvis det samlede forslag ikke vedtages, opstilles alle kandidater enkeltvis (både fra det samlede 
forslag og de øvrige kandidater). 

8. Der stemmes JA eller NEJ ud for hver kandidat på en samlet stemmeseddel. En kandidat skal 
modtage minimum 50% JA-stemmer for at være opstillingsberettiget til bestyrelsen. Den/de med 
højest stemmetal indgår i bestyrelsen. 

9. Efterfølgende vælges suppleanter, hvor de kandidater, som ikke blev valgt ind som almene 
bestyrelsesmedlemmer, og som ønsker det, bliver opstillet sammen med de personer, som 
kandiderer til en suppleantpost. Suppleanter vælges på samme vis som ordinære 
bestyrelsesmedlemmer i punkt 8. 

10. Hvis der ikke findes tilstrækkeligt med kandidater, som repræsentantskabet ønsker at stemme ind, 
er det op til repræsentantskabet at vælge den videre valgprocedure. 

Første ændringsforslag, vedr. pkt. 8: 
Det foreslås at i stedet for at stemme JA eller NEJ foreslås at hver delegeret kan stemme på to kandidater. 
De kandidater med flest stemmer indtræder så i bestyrelsen. 
Dirigenten ønsker at lade bestyrelsesudvalget uddybe om det er en mulighed de har overvejet. 
Svar fra bestyrelsesudvalget: 
Bestyrelsesudvalget har overvejet ændringsforslaget som en mulighed, men har fravalgt det fordi de ønsker 
at sikre at alle bestyrelsesmedlemmer har opbakning fra mindst halvdelen af repræsentantskabet og derfor 
et krav om minimum 50 % JA-stemmer for at være opstillingsberettiget. 
På baggrund af det svar ønsker forslagsstiller at trække sit forslag tilbage.  
 
Andet ændringsforslag, vedr. pkt. 10: 
Det foreslås at hvis valgproceduren når helt frem til pkt. 10, at repræsentantskabet ikke skal stå for den 
videre valgprocedure, men at den siddende bestyrelse får mulighed for at supplere sig selv, således at 
repræsentantskabet kan lukkes. 
Forslag til ændring af andet ændringsforslag: 
Det foreslås fra en anden delegeret at det i stedet må være det stående bestyrelsesudvalgs opgave at 
udpege de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dirigenten vælger at behandlingen af andet ændringsforslag kan skubbes til efter afstemningen om det 
samlede forslag jf. valgprocedurens pkt. 5., såfremt det samlede forslag ikke vedtages, i det valgproceduren 
kun finder anvendelse ved dette repræsentantskab. 



 
Der er ikke flere ændringsforslag til forslaget om valgproceduren og derfor bringes forslaget til afstemning 
ved håndsoprækning: 
 
Nej: 1 
 
Dirigenten beder bestyrelsesudvalget gå videre med præsentationen af det samlede bestyrelsesforslag, 
som er:  
Jens Morten Øster 
Julie Hauvre 
Daniel Jakobsen 
 
Suppleanter: 
Camilla Nygaard Ukoha (valgt for 1 år) 
Heidi Rasmussen (Valgt for 2 år, indtræder først fra januar 2022) 
 
Kommentar: Det foreslås at det angives hvilket segment af SABUS, personerne i det samlede forslag er 
engageret i. Det er vanskeligt at stemme JA eller NEJ til forslaget, hvis man ikke kender personerne.  
 
Kommentar: Hvem supplerer hvem? Og hvad vil der ske i det tilfælde, at de personer på valg i år udtræder 
af bestyrelsen før Heidi Rasmussen er parat til at indtræde? 
Svar fra forsamlingen: Så må det være nærliggende at den anden suppleant kan supplere i stedet for. 
Suppleanterne supplerer også for hinanden så at sige. 
 
Forslaget bringes til skriftlig afstemning: 
Ja: 24 (én stemme afgivet via SMS til stemmetæller Margrethe Hansen) 
Nej: 0 
 
Den nye bestyrelse har dermed vundet opbakning fra repræsentantskabet. 
 

•  Valg til stående bestyrelsesudvalg 
Ved navneopråb er foreslået (stemmetal i parentes): 
 
2. Benjamin Pedersen (10) 
3. Søren Uhrenholt (17) 
4. Anne-May Müller (23) Er ikke tilstede, men har telefonisk takket ja til at modtage genvalg  
5. Christian Skov Nielsen (11) 
6. Thomas Rasmussen (16) 
 
Det rejses til debat hvorvidt det stående bestyrelsesudvalg bør bestå af 3 eller 5 medlemmer (4 
medlemmer er uheldigt ved afstemninger). Blandt de fremmødte og i bestyrelsesudvalget er der holdninger 
for og imod. 
Dirigenten bringer til afstemning hvor mange der ønsker 5 medlemmer i bestyrelsesudvalget. 



Og dernæst hvor mange, der ønsker 3 medlemmer i bestyrelsesudvalget. 

Via håndsoprækning findes et klart flertal for at bestyrelsesudvalget skal bestå af 3 medlemmer. 

Derfor bringer dirigenten de foreslåede navne til afstemning ved at de delegerede anvender stemmeseddel 
2 til 6 for hver af de ovenstående personer. Hver delegeret må indlevere tre stemmesedler – én for hver af 
de personer, de ønsker at stemme på. Stemmerne fordeler sig som de er vist ovenfor, og derfor består det 
stående bestyrelsesvalg fremadrettet af: 

Søren Uhrenholt 
Anne-May Müller 
Thomas Rasmussen 

9. Evt.
Thomas Rasmussen på vegne af Flemming Pedersen: 
Hvad gør SABUS Danmark for at understøtte oprettelse af nye spejdertroppe? Hvad gør SABUS Danmark for 
spejderledertræning?  

Benjamin Pedersen: Vi savner et fast ledertræningsstævne for spejdere. Et tilbud hvor 5. grads-spejdere har 
mulighed for at få styrket deres spejderfærdigheder og lederkompetencer, som en del af de krav, der skal 
opfyldes for at modtage førergraden. 

Christian Skov Nielsen: Hvad gør Adventistspejderne for at arrangere ture for tumlinge? Vi ønsker at vores 
tumlinge skal møde andre tumlinge og tumle med dem. 

Spejderchef David Henriksen: Jeg vil bede SABUS-bestyrelsen gå videre med forslag til udvalg der kan 
nedsættes i spejderregi. Det kunne være tumlinge-, spejder-, uniforms-, mærke-, spejderlejrudvalg etc. 
Desuden opfordrer jeg medlemmerne til at melde tilbage med forslag til udvalg der ønskes nedsat. 

David Henriksen: Jeg vil bede bestyrelsen komme med et forslag til hvordan delegerede fremadrettet bliver 
registreret og tilmeldt, således at der er sikkerhed for at den delegerede/fremmødte har demokratisk 
opbakning fra sin lokalforening. 

10. Repræsentantskabsmødet lukkes
Ordstyrer foreslår derfor at lukke repræsentantskabet. Lasse Bech afslutter med bøn. 

DH/31.05.21 

Lasse Bech  31. maj 2021
____________________________________________________ 
Dirigentens underskrift og dato 


