
 
Referat	  fra	  den	  ordinære	  generalforsamling	  og	  det	  årlige	  møde	  i	  forældrekredsen	  for	  

	  
Den	  selvejende	  institution	  –	  Roskilde	  Lille	  Skole	  

	  
afholdt	  torsdag	  den	  31.	  marts	  2016	  kl.	  19.00	  på	  skolen	  

	  
En	  god	  aften	  blev	  indledt	  med	  et	  fælles	  måltid	  mad,	  tilberedt	  på	  bedste	  vis	  af	  en	  håndfuld	  hjælpsomme	  og	  
køkkenkyndige	  lærere.	  Tak!	  
	  
Bestyrelsens	  formand	  Thomas	  Ryhl	  bød	  de	  ca.	  45	  fremmødte	  forældre	  og	  lærere	  velkommen	  og	  takkede	  
Knud	  Boesen	  –	  far	  til	  fire	  gamle	  elever	  og	  farfar	  til	  to	  nuværende	  elever	  på	  skolen	  -‐	  varmt	  for	  den	  
fornemme	  gave,	  som	  han	  har	  givet	  til	  skolen	  i	  anledning	  af	  50-‐årsjubilæet	  i	  2014:	  En	  donation	  på	  kr.	  50.000,	  
helt	  uden	  bindinger,	  som	  bestyrelsen	  nu	  har	  valgt	  at	  bruge	  på	  den	  fine	  sløjdterrasse	  og	  en	  helt	  ny	  
miljøvenlig	  og	  energieffektiv	  keramik-‐ovn	  til	  det	  nye	  værksted.	  
	  
Generalforsamlingen	  fulgte	  dagsordenen,	  som	  foreskrevet	  i	  vedtægterne	  og	  gengivet	  i	  indkaldelsen:	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Bestyrelsen	  har	  bedt	  Poul	  Fejer	  Christiansen	  om	  at	  stille	  op	  til	  at	  være	  dirigent	  for	  mødet.	  Poul	  blev	  
valgt	  med	  akklamation.	  
	  
Dirigenten	  konstaterede	  herefter,	  at	  generalforsamlingen	  er	  indkaldt	  og	  varslet	  efter	  de	  gældende	  
regler.	  
	  
Kim	  Johannesson,	  viceskoleleder,	  blev	  valgt	  som	  referent.	  
	  

2. Beretning	  om	  skolens	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år	  (herunder	  den	  tilsynsførendes	  beretning	  om	  sit	  
tilsyn)	  
	  
Skoleleder	  Søren	  Hansen	  indledte:	  
Det	  har	  været	  et	  travlt	  år	  bl.a.	  pga.	  byggeri.	  Vi	  har	  fået	  nyt	  rengøringsfirma	  og	  en	  ny	  busaftale.	  
Økonomien	   har	   været	   presset	   i	   en	   årrække.	   Årsager	   har	   bl.a.	   været	   mindre	   tilgang	   af	   børn,	   på	  
omlægninger	  af	  tilskud	  og	  mindre	  tilskud.	  Vi	  får	  i	  dag	  ca.	  1,8	  mill.	  kr.	  mindre	  i	  årligt	  statstilskud	  end	  
for	  nogle	  år	  tilbage.	  
	  
Søren	  roste	  bestyrelsen	  for	  en	  klar	  linje,	  hvor	  bl.a.de	  pædagogiske	  tilbud	  er	  blevet	  bevaret,	  uden	  at	  
kvaliteten	   er	   blevet	   forringet.	   Besparelserne	   er	   bl.a.	   fundet	   på	   leverandører,	   vikardækning	   og	  
låneomlægninger.	  Heldigvis	  får	  vi	  nu	  en	  smule	  af	  vores	  tidligere	  forsvundne	  statstilskud	  tilbage,	  og	  
økonomisk	  går	  det	  den	  rigtige	  vej.	  
	  
Vi	  har	   stadigvæk	  et	   stærkt	   fagligt	  pædagogisk	   tilbud.	  Der	  er	  pres	  på	  ventelisterne.	  Vi	  har	  udvidet	  
vores	  tilbud	  med	  nye	  aktiviteter	  og	  bygninger.	  
	  
På	  trods	  af	  forsinkelser	  har	  børnehaven	  fået	  en	  god	  start	  pga.	  forældrenes	  og	  børnehaveleder	  Rikkes	  
store	  engagement.	  Efter	  sommerferien	  er	  der	  børn	  nok	  til,	  at	  det	  kan	  løbe	  rundt	  økonomisk.	  Børnene	  
i	  børnehaven	  har	  i	  øvrigt	  besluttet,	  at	  børnehaven	  hedder	  ”Børnehaven	  på	  Roskilde	  Lille	  Skole”.	  
	  
Søren	  takkede	  hele	  personalet	  i	  skole	  og	  børnehave	  for	  ekstra	  indsats	  i	  det	  forgangne	  år	  på	  trods	  af	  
alle	  besværligheder.	  



	  
De	  nye	  bygninger	  kommer	  til	  at	  danne	  rammerne	  for	  et	  alsidigt	  udbud	  af	  undervisning	  bl.a.	  natur	  og	  
teknik,	  billedkunst,	  sløjd,	  musik,	  kulturskolen.	  m.m.	  
	  
Det	  brede	  faglige	  tilbud	  på	  skolen	  sikrer	  inklusionen.	  
	  
Kommende	  projekter	  omfatter	  bl.a.	  en	  ny	  legeplads	  og	  andre	  udendørsmuligheder.	  
	  
Søren	  opfordrede	  til,	  at	  vi	  ikke	  tænker	  faglighed	  og	  det	  sociale	  som	  modsætning,	  men	  som	  et	  meget	  
mere	  kompleks	  og	  sammenhængende	  forhold.	  
	  
Nye	   fagligheder:	   Lærerne	   vil	   på	   deres	   pædagogiske	   arbejdsweekend	   i	   april	   2016	   bl.a.	   tale	   om,	  
hvordan	  vi	  kan	  arbejde	  med	  tværfaglighed,	  og	  bl.a.	  kan	  lære	  eleverne	  noget	  mere	  om	  bæredygtighed	  
i	  bred	  forstand.	  
	  
Til	   sommer	   flytter	   Britta	   arbejdsplads	   fra	   pasningen	   til	   børnehaven.	   I	   den	   forbindelse	   skal	   der	  
ansættes	  en	  ny	  til	  fritidsordningen.	  
	  
Ca.	  50	  børn	  bruger	  kulturskolens	  tilbud	  her	  på	  skolen	  om	  eftermiddagen.	  
	  
Det	  pædagogiske	  har	  det	  godt,	  pga.	  gode	  og	  engagerede	  medarbejdere.	  
	  
Søren	   sluttede	   af	   med	   at	   konstatere,	   at	   vi	   har	   en	   unik	   forældrekultur	   og	   kvalitet	   i	  
forældresamarbejdet.	  Bl.a.	  skal	  den	  nye	  forældrehåndbog	  –	  der	  blev	  omdelt	  på	  generalforsamlingen	  
–	  fremhæves	  og	  roses.	  Denne	  kultur	  skal	  vi	  arbejde	  på	  at	  bevare.	  
	  
Spørgsmål	  fra	  forældrene:	  Bliver	  der	  ansat	  en	  uddannet	  pædagog	  i	  pasningen?	  Svar	  fra	  Søren:	  	  Det	  
bliver	   ikke	  nødvendigvis	  en	  uddannet	  pædagog,	  men	  det	  bliver	  en	  person	  med	   tilsvarende	  og	  de	  
fornødne	  kvalifikationer.	  
	  
Skolens	  tilsynsførende	  	  -‐	  Bente	  Haugaards	  beretning:	  
Bente	  fremlagde	  sin	  beretning,	  der	  også	  er	  lagt	  på	  skolens	  hjemmeside.	  	  
	  
Fra	  konklusionen	  skal	  blot	  fremhæves:	  
	  
”Fremlæggelser,	  teaterstykker,	  temauger	  på	  tværs,	  lejrskoler	  mm	  binder	  skolen	  sammen.	  
Som	   udefrakommende	   begejstres	   man	   af	   åbenheden,	   nysgerrigheden	   og	   imødekommetheden	   i	  
forhold	  til	  at	  gå	  i	  dialog	  om	  uddannelse	  og	  dannelse.	  
Målet	   for	  eleverne	  er,	  at	  de	   forlader	   skolen	   som	   livsduelige	  og	  velforberedte	  mennesker,	  der	  ved,	  
hvem	  de	  selv	  er,	  og	  som	  har	  en	  mangfoldig	  viden	  om	  og	  holdning	  til	  den	  verden,	  de	  er	  en	  del	  af	  og	  
skal	  ud	  i.	  
Hvis	   det	   skal	   lykkes,	   skal	   dagligdagen	   på	   skolen	   være	   autentisk.	   Og	   sådan	   opleves	   den	   af	   den	  
tilsynsførende.”	  
	  
	  
Bestyrelsesformand	  Thomas	  Ryhls	  beretning	  	  -‐	  
Thomas	  indledte	  med	  at	  uddybe,	  hvad	  Bentes	  rolle	  som	  tilsynsførende	  er,	  herunder	  at	  sikre	  at	  vi	  på	  
skolen	  lever	  op	  til	  den	  undervisning,	  der	  foregår	  i	  folkeskolen.	  Bente	  er	  forældrenes	  repræsentant	  i	  
forhold	  til	  at	  vurdere	  om	  dette	  er	  tilfældet.	  Thomas	  mindede	  om,	  at	   forældrene	  meget	  må	  gerne	  
stille	  spørgsmål	  til	  den	  tilsynsførende.	  



	  
Den	  nuværende	  bestyrelse	  blev	  præsenteret,	  og	  formanden	  takkede	  for	  det	  fine	  fremmøde.	  
	  
Bestyrelsen	  fokus	   i	  det	  forløbne	  år	  har	  været	  børnetallet,	  økonomi	  og	  børnehaven,	  samt	  at	  skabe	  
tryghed	  i	  forhold	  til	  ansættelser.	  
	  
Det	  er	  skolens	  ledelse	  og	  lærerne,	  de	  ansatte,	  der	  tager	  sig	  af	  det	  pædagogiske.	  Der	  er	  på	  nuværende	  
tidspunkt	  venteliste	  til	  næsten	  alle	  klasser.	  
	  
Det	  er	  bestyrelsens	  opgave	  at	  forvalte	  forældrenes	  tillid	  og	  penge.	  Det	  har	  desværre	  været	  nødvendig	  
at	  hæve	  forældrebetalingen	  pr.	  1.	  januar	  2016.	  Det	  at	  hæve	  forældreindbetalingen,	  samtidig	  med	  at	  
tænke	   nyt	   i	   forhold	   til	   eks.	   Låneomlægning	   og	   nye	   leverandøraftaler,	   har	   modvirket	   faldet	   i	  
indtægter/tilskud.	  Der	  bliver	  ikke	  yderligere	  stigninger	  i	  forældrebetalingen	  i	  2016.	  
	  
Fremadrettet	   skal	   der	   bruges	   ressourcer	   på	   udearealerne,	   herunder	   legeområde.	   Her	   bliver	   der	  
behov	  for	  forældrearbejde.	  Der	  skal	  fremover	  også	  tænkes	  over,	  hvordan	  forældrearbejdet	  bruges	  
mest	  optimalt,	  samt	  over	  den	  rette	  profil	  i	  forhold	  samarbejde	  med	  lokalområdet.	  
	  
Vi	   regner	  med,	  at	  der	  er	  23	  børn	   i	  børnehaven	  pr.	  1	  september.	  Det	  gør,	  at	  det	  kører	  rundt.	  Hvis	  
børnetallet	   bliver	   større,	   vil	   børnehaven	   endda	   kunne	   bidrage	   med	   et	   overskud	   til	   hele	   skolen.	  
Børnehaven	   får	   fremover	   -‐	   fra	   august	   -‐	   sin	   egen	   bestyrelse	   og	   generalforsamling.	   Børnehaven	  
fungerer	  godt.	  
	  
Formanden	  takkede	  alle	  ansatte	  på	  skolen,	  som	  i	  den	  grad	  har	  været	  tålmodige	  i	  forhold	  til	  byggeri	  
m.m.,	  Søren	  for	  hans	  rolle	  som	  byggeleder	  og	  fordi	  han	  stod	  det	  igennem,	  og	  bestyrelsen	  –	  særligt	  
Jesper	  B.	  Andersen,	   der	   nu	   stopper	   efter	   syv	   år	   i	   bestyrelsen,	   da	  Katinka	   går	   ud,	   for	   vedvarende	  
engagement	  og	  saglighed,	  og	  Rikke	  Vestmar,	  der	  efter	  seks	  år	  også	  stopper,	  for	  hendes	  store	  indsats	  
og	  bidrag	  med	  erfaringer	  m.m.	  	  
	  
Frank	  fra	  forældrerådet	  tog	  herefter	  ordet	  og	  takkede	  bestyrelsen.	  Han	  tilføjede,	  at	  forældrerådet	  er	  
kommet	  rigtig	  godt	  i	  gang	  med	  dialogmøderne	  mellem	  forældre	  og	  ansatte.	  
	  
Der	  blev	  spurgt	  til,	  om	  ikke	  børnehaven	  bør	  tilføjes	  i	  vedtægterne?	  Thomas	  svarede,	  at	  det	  må	  man	  
desværre	  ikke	  ifølge	  standardvedtægterne,	  da	  man	  fra	  ministeriets	  side	  er	  bange	  for	  at	  bruge	  skolens	  
penge	  til	  at	  finansiere	  andre	  tiltag	  end	  skole.	  Omvendt	  siger	  loven	  om	  dagtilbud,	  at	  her	  må	  man	  gerne	  
flytte	  penge	  fra	  børnehaven	  til	  skolen,	  som	  igen	  må	  udlåne	  eks.	  lokaler.	  De	  to	  enheder	  kan	  derfor	  i	  
praksis	   have	   stor	   glæde	   af	   hinanden,	   men	   formelt	   skal	   de	   være	   adskilte,	   og	   vi	   skal	   derfor	   have	  
separate	  vedtægter	  for	  børnehave	  og	  skole.	  
	  
Der	  blevet	  udtrykt	  tak	  og	  ros	  til	  den	  nye	  forældrehåndbog,	  der	  blev	  udleveret	  på	  mødet.	  
	  
Der	  var	  en	  snak	  om	  åbenhed	  på	  forældremøder.	  Der	  er	  forskellige	  erfaringer	  med	  åbenhed	  om	  eks.	  
børn,	  men	  det	  er	  en	  igangværende	  dialog	  bl.a.	  på	  møder	  mellem	  lærere	  og	  forældreråd.	  
	  
Det	  blev	  nævnt,	  at	  forældrene	  har	  en	  rolle	  som	  ambassadører	  for	  den	  forældrekultur,	  vi	  ønsker;	  det	  
kan	  man	  bl.a.	  læse	  om	  i	  forældrehåndbogen.	  	  
	  
Der	  var	  en	  længere	  snak	  om	  karakterer,	  gennemsnit	  m.m.	  Der	  blev	  bl.a.	  givet	  udtryk	  for,	  at	  vi	  skal	  
forholde	  os	  kritisk	  til	  karakterer	  og	  sammenligninger	  med	  andre	  skoler	  –	  også	  selv	  om	  netop	  vores	  
elever	  klarede	  sig	  langt	  over	  landsgennemsnittet	  i	  mange	  fag	  ved	  afgangsprøven	  i	  juni	  2015.	  Der	  er	  



mange	   faktorer,	   der	   spiller	   ind	   i	   ministeriets	   sammenligning	   af	   alle	   landets	   skoler,	   eks.	  
socioøkonomisk	  status,	  om	  man	  som	  skolen	  er	  rummelig	  eller	  selektiv	  m.m.	  Der	  var	  bl.a.	  en	  generel	  
snak	  om	  de	  socioøkonomiske	  faktorer.	  
	  
Til	  karaktergennemsnittet,	  der	  var	  over	  middel	  sidste	  år,	  blev	  der	  spurgt:	  Er	  det	  godt	  eller	  skidt?	  Den	  
tilsynsførende	  svarede	  bl.a.,	  at	  karakterer	  er	  en	  måde	  at	  orientere	  sig	  på,	  men	  trivsel	  og	  forældrenes	  
daglige	  evaluering	  er	  en	  vigtigere	  målestok.	  Hvis	  der	  er	  noget,	  der	  ikke	  fungerer	  på	  skolen,	  vil	  den	  
tilsynsførende	  orientere	  forældrene	  på	  generalforsamlingen.	  
	  
Der	  kom	  et	  spørgsmål	  fra	  forsamlingen	  om,	  hvorvidt	  skolen	  har	  flere	  ressourcekrævende	  børn	  end	  
andre	   tilsvarende	   skoler?	   Sådan	   er	   det	   ikke	   umiddelbart,	   men	   der	   er	   nogle	   andre	   typer	   skoler,	  
herunder	  en	  række	  andre	  ”frie	  grundskoler”	  som	  vores,	  der	  fravælger	  ressourcekrævende	  børn.	  Det	  
gør	  vi	  ikke.	  Vi	  ligner	  derved	  mange	  andre	  lilleskoler.	  
	  
Beretningerne	  blev	  taget	  til	  efterretning.	  
	  

3. Forelæggelse	  af	  årsregnskabet	  til	  orientering	  
Regnskabet,	  der	  var	  lagt	  på	  skolens	  hjemmeside	  tre	  uger	  inden	  generalforsamlingen,	  blev	  omdelt.	  	  
	  
Thomas	  fra	  bestyrelsen	  mindede	  om,	  at	  generalforsamlingen	  ikke	  skal	  godkende	  regnskabet;	  det	  er	  
bestyrelsens	  opgave.	  Forældrene	  kan	  i	  øvrigt	  altid	  få	  adgang	  til	  bestyrelsens	  papirer.	  
	  
Han	   gennemgik	   herefter	   de	   væsentligste	   tal	   i	   regnskabet,	   f.eks.	   elevtal,	   overskud,	   statstilskud,	  
lønninger	  m.m.	  Der	  er	  i	  år	  et	  overskud	  på	  kr.	  17.000.	  Målet	  er	  at	  holde	  et	  overskud	  fremover,	  hvilket	  
også	  skulle	  være	  sandsynligt.	  
	  
Der	  var	  ingen	  spørgsmål	  til	  regnskabet.	  Regnskabet	  blev	  således	  taget	  til	  efterretning.	  
	  

4. Indkomne	  forslag	  	  
Der	  er	  ikke	  indkommet	  forslag,	  men	  bestyrelsen	  ønskede,	  at	  bl.a.	  planer	  for	  udendørsarealerne	  og	  
for	  videre	  ud-‐	  og	  ombygning	  blev	  drøftet.	  
	  
Søren	  fremviste	  og	  gennemgik	  en	  skitse	  for	  udendørsarealerne,	  samt	  hvilke	  ting	  der	  bliver	  igangsat.	  
Vi	  skal	  bruge	  egne	  penge	  hertil,	  samt	  søge	  penge.	  
	  
Der	  var	  en	  række	  spørgsmål	  til	  parkering,	  pedelværksted	  m.m.	  	  
	  

5. Valg	  af	  tilsynsførende	  
	  (ikke	  i	  år,	  da	  Bente	  Haugaard	  blev	  valgt	  for	  fire	  år	  i	  2015)	  

	  
6. Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  

Der	  skulle	  i	  år	  vælges	  et	  bestyrelsesmedlem	  for	  tre	  år	  og	  et	  bestyrelsesmedlem	  for	  et	  år,	  da	  Rikke	  
Vestmar	  (Vega	   i	  4.	  kl.,	  og	  Lucca	   i	  7.	  kl.)	  efter	  tre	  perioder	  på	  to	  år	  har	  ønsket	  at	   lade	  nye	  kræfter	  
komme	   til;	   Rikke	   blev	   senest	   i	   2014	   valgt	   for	   tre	   år,	  men	   stopper	   altså	   et	   år	   tidligere.	  Da	   Jesper	  
Brøgger	  Andersen	  (Katinka	   i	  10.	  kl.)	   fra	  sommerferien	   ikke	   længere	  har	  børn	  på	  skolen,	  og	  derfor	  
efter	  syv	  år	  i	  bestyrelsen	  ikke	  kan	  genvælges,	  skal	  der	  også	  findes	  et	  nyt	  bestyrelsesmedlem	  for	  tre	  
år.	  Dertil	  kommer,	  at	  der	  som	  altid	  skal	  vælges	  to	  suppleanter	  for	  et	  år.	  	  
	  
Følgende	  stillede	  op	  til	  valg:	  
John	  Stilling-‐Laursen	  (Mikkel	  i	  3.	  kl.	  og	  Magnus	  i	  1.	  kl.)	  ønsker	  at	  forblive	  som	  suppleant	  



Ditte	  Kleener	  (Maja	  i	  6.	  kl.)	  er	  suppleant,	  men	  stiller	  gerne	  op	  til	  bestyrelsen	  –	  for	  tre	  år.	  
Michael	  Stav	  Hansen	  (Johan	  i	  bh.klasse)	  stiller	  også	  gerne	  op	  til	  bestyrelsen	  for	  tre	  år	  eller	  ét	  år.	  
Hans	  B.	  Larsen	  (Laurh	  i	  7.	  kl.	  og	  Karla	  Viola	  i	  6.	  kl.)	  melder	  sig	  gerne	  som	  suppleant.	  
	  
Der	   var	   herefter	   valg	   til	   pladserne	   som	   bestyrelsesmedlem,	   og	   Ditte	   Kleener	   blev	   valgt	   som	  
bestyrelsesmedlem	  for	  tre	  år,	  mens	  Michael	  Stav	  Hansen	  blev	  valgt	  som	  bestyrelsesmedlem	  for	  et	  
år.	  
	  
Hans	  B.	  Larsen	  og	  John	  Stilling-‐Laursen	  blev	  valgt	  som	  suppleanter,	  begge	  for	  et	  år.	  
	  

7. Valg	  af	  den	  ikke-‐statsautoriserede	  revisor	  	  
Lone	  K.	  Henriksen	  (Laura	  i	  7.	  kl.	  og	  Lukas	  i	  5.	  kl.)	  blev	  genvalgt	  som	  ikke-‐statsautoriseret	  revisor,	  og	  
dermed	   som	   forældrenes	   helt	   egen	   revisor.	   Mens	   den	   statsautoriserede	   revisor	   bliver	   valgt	   af	  
bestyrelsen,	  og	  betalt	  af	  bestyrelsen	  over	  skolens	  budget,	  som	  krævet	  af	  Undervisningsministeriet,	  
er	   den	   forældrevalgte	   revisor	   ikke	   aflønnet	  og	  derfor	   på	   enhver	  måde	  uden	  nogen	   interesse	   i	   at	  
tækkes	  andre	  end	  netop	  forældrekredsen.	  
	  

8. Eventuelt	  
Der	  blev	  spurgt	  til,	  om	  det	  er	  muligt	  fremover	  at	  lade	  vinterferien	  veksle	  fra	  om	  uge	  8	  til	  uge	  7	  fra	  år	  
til	  år,	  som	  det	  før	  er	  set?	  Thomas	  fra	  bestyrelsen	  forklarede	  om	  baggrunden	  for	  beslutningen	  om	  
altid	  at	  holde	  vinterferien	  i	  uge	  8,	  at	  bestyrelsen	  har	  undersøgt	  alle	  elevers	  bopælskommune:	  Blot	  55	  
af	  239	  kommer	  fra	  en	  kommune,	  der	  holder	  vinterferie	   i	  uge	  7.	  Derfor	  har	  man	  valgt	  at	  følge	  det	  
store	  flertal	  og	  altid	  holde	  ferien	  i	  uge	  8.	  	  
	  
Det	  blev	   foreslået,	  at	   forældrene	  blev	   spurgt	   til	   råds	  gennem	  f.eks.	  en	  vejledende	  afstemning	  via	  
Viggo.	  Bestyrelsen	  lovede	  at	  tage	  spørgsmålet	  op	  igen	  på	  et	  møde.	  
	  
	  
Thomas	  afsluttede	  aftenen	  med	  igen	  at	  sige	  tak	  til	  de	  afgående	  bestyrelsesmedlemmer,	  Jesper	  og	  
Rikke,	  og	  til	  dirigenten.	  Jesper	  B.	  Andersen	  (Katinka	  i	  10.	  kl)	  supplerede	  og	  rettede	  en	  varm	  tak	  til	  
Søren	  for	  samarbejdet	  i	  den	  tid,	  der	  er	  gået	  (godt!),	  siden	  Søren	  blev	  ansat	  som	  skoleleder.	  	  
	  

 
 
	  
Herringløse,	  den	  19.	  april	  2016	  
Som	  dirigent	  
	  
	  
_______________________________________	  
Poul	  Fejer	  Christiansen	  
 


