Formandens beretning ved generalforsamlingen tirsdag den 28. marts 2017
Dias 1: Freddy Hendriksen 1935 – 2017. Til at begynde med i årets beretning er det tid til eftertanke. For kun 12
dage siden, torsdag den 16. marts, sov Fjordløbernes ældste og til det sidste meget aktive medlem, Freddy
Hendriksen, stille ind. Jeg vil derfor bede jer alle om at rejse jer, så vi sammen kan mindes Freddy med et øjebliks
stilhed… Æret være Freddys minde. Tak skal I have.
Dias 2: Formandsskifte. Sidste år ved denne tid var vi i den for Fjordløbernes vedkommende helt uvante situation,
at vi skulle have valgt ny formand. Det havde vi ikke prøvet før. Jan havde et par måneder tidligere meddelt
bestyrelsen, at han ikke ønskede at fortsætte som formand og da Jan havde sagt det på to bestyrelsesmøder i
træk, så kunne jeg godt fornemme, at de øvrige i bestyrelsen begyndte at kigge over på mig. Idet jeg på
daværende tidspunkt havde siddet som næstformand nogle år, var det for så vidt meget forståeligt, men jeg kan
godt afsløre, at jeg lige skulle ”mærke efter”, om jeg egentlig havde lyst til det. Jeg har jo trods alt været en del af
bestyrelsen siden 2010 og jeg kender også foreningslivet godt nok til at vide, at formanden som regel har lige lidt
ekstra at se til ind imellem. På den anden side: Det er min vurdering, at der er så mange fantastiske medlemmer
og gode kræfter i og omkring Fjordløberne, at jeg selvfølgelig gerne ville prøve kræfter med formandstjansen –
også selvom udfordringerne fra andre tilbud, der minder utrolig meget om Fjordløbernes tilbud, er til at få øje på
og formentlig vil være det også fremover. Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige dig, Jan, en særlig tak for
året der er gået. Du har formået, synes jeg, at finde en rigtig fin balance mellem at give gode råd og ikke at blande
sig for meget. Jeg ved godt, at det ikke er helt nemt sådan at give depechen videre, men I skal alle vide, at jeg
også gerne vil vores 3F, dvs. ”Foreningen Fjordløberne Frederikssund” alt det bedste fremover.
Dias 3: Færgelundsløbet skærtorsdag den 24. marts 2016. Ganske kort tid efter generalforsamlingen var det tid
til afholdelsen af vores traditionsrige crossløb/terrænløb, Færgelundsløbet, som vi i Fjordløberne har været
arrangør af siden 1999. Vejret var rigtig fint (det er det selvfølgelig altid, når vi afvikler Færgelundsløbet ☺) og
som det fremgår af næste dias var deltagerne vendt tilbage efter et – hvad angår deltagere – utrolig skuffende
2015.
Dias 4: Gennemførte deltagere ved Færgelundsløbet. Jeg vil gerne indrømme, at det passede os rigtig fint, at vi
igen nåede op omkring 150 deltagere. Løbet bliver aldrig en økonomisk guldgrube, men er vi ikke op mod de 150
deltagere, så må vi selvfølgelig overveje i bestyrelsen, hvad vi kan gøre for at tiltrække flere deltagere. Løbet er
heldigvis ikke det mest komplicerede løb at arrangere, men der er jo alligevel altid en del arbejde forbundet med
at afvikle løb. På generalforsamlingen sidste år talte vi bl.a. om at omlægge ruten. Vi har imidlertid haft fokus
andre steder og ændrer derfor ikke ruten i år. Hvis vi ændrer ruten, skal vi også kun gøre det, hvis det er fordi, at
vi ændrer ruten til en bedre rute. Ellers skal vi lade være. Mange af deltagerne kommer år efter år – måske fordi
de elsker udfordringerne ved løbet. Skærtorsdag den 13. april afvikler vi i Fjordløberne løbet for 19. gang i træk,
siden vi overtog Færgelundsløbet i 1999. Jeg kan kun opfordre jer til at melde jer til løbet og på den måde bakke
op om løbet og skulle I ikke have lyst til at løbe, så kom forbi og kig på eller meld jer som hjælper. Vi har brug for
ca. 22-25 hjælpere og vil man gerne hjælpe med at klargøre start- og målområdet, og pille det ned igen efter
løbet, kan man også sagtens løbe med. Det er jo – som mange af jer ved – et løb, der er forholdsvis hurtigt
overstået og nogenlunde enkelt at organisere.
Dias 5: Grevinde Dannerløbet 2016. Fjordløberne havde i 2016-udgaven mere end 40 deltagere med til start ved
dette traditionsrige motionsløb, som vore gode naboer fra Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris på søndag
den 2. april arrangerer for 23. gang. Som det fremgår af billedet, vandt Nina sørme halvmaratondistancen. Flot
opbakning også 2016.
Dias 6: Hamburg maraton. Kort efter var en gruppe fjordløbere taget afsted på forlænget shoppe- og løbetur til
den nordtyske hansestad og oplevelserne og erfaringerne har tilsyneladende været så gode, at der en gruppe, der
tager afsted igen, når 2017-udgaven afvikles om bare 4 uger.
Dias 7: Vikingesporet. Samme dag deltog en gruppe fjordløbere ved Vikingesporet i Roskilde. Der er vist knap så
mange tilmeldte i år.
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Dias 8: Fem testløb i 2016. I løbet af 2016 har vi haft 5 testløb. Generelt er det mit indtryk, at 5 km distancen fra
hallen, som vi jo har kørt med i rigtig mange år, ikke er nær så populær, som når vi inviterer til 800 meter eller
3.000 meter på stadion ved Ådalens skole. Der skal nok komme nogle testløb også i år.
Dias 9: LadyWalk (gratis Walk for kvindelige fjordløbere). I 2016 prøvede vi for første gang at invitere alle
medlemmer gratis med til LadyWalk. Det viste sig at være en stor succes med næsten 30 deltagere fra
Fjordløberne. Så det prøver vi igen i år. Gratis deltagelse for alle ladyer – vagabonderne må løbe hjemme ☺
Dias 10: Københavns maraton 2016. I maj måned afholdtes – traditionen tro – maraton i København. Igen i år var
der både en gruppe fjordheppere og en gruppe fjordløbere, der tog turen til hovedstaden og nød det på dagen
overordentlig gode vejr. 8 seje fjordløbere led i varmen, men kæmpede sig flot i mål. Vi andre tilskuere led også
lidt. Vi skulle jo holde styr på rygsækken med øl ☺
Dias 11: Løbetræning i Færgelunden. Og samme dag måtte andre seje fjordløbere også kæmpe med varmen i
Færgelunden…
Dias 12: Varm udgave af Landsbyløbet i Smørum (arrangeret af SØAM). Vore gode naboer fra SØAM havde i
begyndelsen af juni bidraget til at ”genoplive” Landsbyløbet i Smørum, efter at løbet havde ligget stille de seneste
4 år. Desværre var der utrolig få deltagere på en dag, hvor temperaturen rundede 30 grader. SØAM er med igen i
2017, når løbet afvikles igen lørdag den 3. juni og jeg håber for dem, at flere end de blot 200 deltagere, som man
nåede i 2016-udgaven, har lyst til at løbe med i 2017-udgaven. Men de mindre løb har det svært – konkurrencen
er utrolig hård.
Dias 13: Fjordløberne gratis til Parkstafet for 6. år i træk. I juni var vi endnu en gang et flot fjordløberhold afsted
til Parkstafet i Roskilde. I år nåede vi 13 hold á 4 personer + adskillige heppere. Parkstafetten i Roskilde er vel nok
– ubetinget – den største gratisløbssucces, som vi har været afsted til de senere år og det er jo nok også
baggrunden for, at vi holder fast i Parkstafetten som gratisløb. Aktivitetsudvalget havde sørget rigtig godt for os
alle. Der var kage, grillpølser, øl og vand ad libitum og jeg synes selv, at det er aftener som bl.a. denne aften, som
gør, at det er fedt at være fjordløber. Sådan en aften går hele formålet med en forening som Fjordløberne op i en
højere enhed. Vi får motioneret, konkurreret (på en venskabelig måde) og så krydrer vi det hele med socialt
samvær, og selvfølgelig god mad, øl, vand og kage… ☺ Tak til alle, der bidrog på den ene eller anden måde.
Dias 14: Begyndertræningsopstart august 2016. Efter sommerferien startede vi endnu en gang begyndertræning
op. Som de seneste efterhånden mange år var det igen Pina, der har været kompetent tovholder på
begynderholdet. Der er kommet en del nye medlemmer ud af holdet, der har holdt godt fast hen over vinteren og
har valgt at fastholde medlemsskabet af Fjordløberne. Det er dejligt.
Dias 15: Begyndertræningsopstart foråret 2017: Torsdag den 6. april kl. 17.15. Og så er det lykkedes at finde 4
kompetente trænere/instruktører, som glæder sig til at give sig i kast med opstart af et begyndertræningshold
torsdag den 6. april. Det er rigtig godt. Konkurrencen fra andre tilbud er, som jeg har nævnt det tidligere, til at få
øje på, så det er rigtig fint, at vi også er med to gange om året. Jeg ønsker holdet alt det bedste og masser af
medvind på løbestierne.
Dias 16: Kastelløbet 2016 (gratisløb for fjordløbere). I slutningen af august drog omkring 30 fjordløbere afsted til
Kastelløbet i København. Kastelløbet var årets fjerde gratisløb, hvis man regner Færgelundsløbet, LadyWalk og
Parkstafet med i det regnestykke og det er mit indtryk, at det var en rigtig god og hyggelig sommeraften på
Kastellet.
Dias 17: Esrum sø rundt i Fredensborg. Så havde vi – igen i år – en rigtig pæn flok (det kan I jo se) afsted til Esrum
sø.
Dias 18: Årets udlandstur: Vilnius marathon 2016. I september drog lige omkring 40 fjordløbere afsted til den
litauiske hovedstad for at nyde sensommervarmen og ikke mindst hinandens selskab. Det var vores
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aktivitetsudvalg, der stod for planlægningen af turen, og det er mit klare indtryk, at det var en vellykket tur, hvor
der blev både hygget og selvfølgelig løbet…
Dias 19: Vilnius marathon 2016. Løb og hygge med Fjordløberne i Vilnius ☺
Dias 20: CPH Half. Blot en uge efter Vilnius var det tid for én af de efterhånden større københavnerbegivenheder,
nemlig Copenhagen Half. Vi havde omkring 20 fjordløbere til start ved halvmaratonløbet og – vi havde vist også
omkring 80 heppere samlet rundt på ruten – sådan opfattede jeg i hvert fald selv opbakningen ☺ Tak for super
opbakning!
Dias 21: Løb med Fjordløberne ☺ Vi kommer jo ikke udenom, at træningen – og det sociale fællesskab i
forbindelse med træningen – spiller en vigtig rolle. Selvom det selvfølgelig er rigtig sjovt at være ude til løb, på
udlandstur osv. osv., så er det jo altså i forbindelse med træningen i foreningen, det være sig enten tirsdag,
torsdag, lørdag eller søndag, at vi for alvor dyrker fjordløberlivet. Så jeg kan selvfølgelig kun opfordre alle til at
gøre brug af foreningen – hele året. Siden august har vi startet hver tirsdag- og torsdagstræning med en slags
”fælles velkomst”. Det er vores indtryk i bestyrelsen, at det er en helt fin måde at starte træningsdagen på og
måske kan hjælpe med at skabe et lidt bedre overblik. Men er man i øvrigt i tvivl om træningshold eller andet – så
spørg.
Jeg vil også her lige nævne, at en gruppe gode fjordløbere med hjertet på rette sted sidste år forsøgte at få nogle
flygtninge til at løbe lidt med i Fjordløberne. Der blev lagt en del kræfter i det, men desværre dukkede de ikke
rigtigt op, da løbeskoene for alvor skulle snøres. Tidligere – og det har vi jo egentlig også fortsat en gang imellem
– har vi haft deltagere med fra Idrætsforeningen Vikingerne (det er en idrætsforening for sindslidende). Det er
dejligt at være en del af en rummelig forening, hvor der er plads til mange forskellige typer af mennesker.
Dias 22: Social cykeltur med Fjordløberne. Den 1. oktober drog 19 fjordløbere afsted på social cykeltur. Det var
igen aktivitetsudvalget, der mente, at vi trængte til at røre os lidt. I år gik turen til Kulhuse gennem Nordskoven –
og det var da dejligt, at vi ikke skulle løbe derop… Der var medbragt frokost på havnen, is eller varm kaffe i
pizzeriaet og så var der en lille regnbyge retur mod Frederikssund. Lige hvad angår den del – der vil jeg sige, at
aktivitetsudvalget svigtede… Men til gengæld var der efter et varmt bad mulighed for at deltage i fællesspisning
om aftenen på Bollinis. Fint arrangement – og en årlig cykeltur er vel efterhånden en tradition…
Dias 23: Sillebroløbet. Så afviklede vi i 2016 – for 3. eller 4. år i træk – Sillebroløbet. Der er ingen tvivl om, at det
er en stor opgave – eller spændende udfordring om man vil – at arrangere Sillebroløbet. Men jeg vil gerne her
endnu en gang sige jer alle tak for den store opbakning til afviklingen af løbet. Uden jer medlemmers opbakning
var det ikke lykkedes. Jeg synes, det var stort, at vi kunne være 27 løbere fra Fjordløberne, 65 hjælpere – og så var
der også en del tilskuere fra foreningen. Jeg vil dog godt indrømme, at det holdt lidt hårdt at få samlet hjælpere.
Men det lykkedes! Her skylder vi selvfølgelig en særlig tak til de hjælpere, som ikke i dagligdagen er medlem af
Fjordløberne. Det synes jeg er ekstra flot. Til orientering kan jeg sige, at vi går efter at afvikle løbet igen den sidste
søndag i oktober, dvs. søndag den 29. oktober (det er den weekend vi går over til vintertid).
Dias 24: Julestjerneløbet i Hillerød. Så var der igen i år omkring 30 fjordløbere til Julestjerneløbet i Hillerød. Her
kan man løbe 5, 10 eller 15 km. Det må efterhånden også siges at være en god tradition. Det var 6. år i træk vi var
afsted, og som traditionen byder sluttede vi af på Byskolen med dejlig suppe, æbleskiver, gløgg, øl og vand – alt
sammen noget vores aktivitetsudvalg havde sørget for. Og selvfølgelig gik vi hjem som de sidste ☺
Dias 25: Jule- og nytårsløb i Færgelunden. Så havde vi selvfølgelig vores traditionsrige, sociale jule- og nytårsløb i
Færgelunden, hvor vi lige får motioneret (en lille smule) og selvfølgelig ønsket hinanden hhv. en rigtig glædelig og
et godt nytår. Som vi plejer, handler det disse dage ikke så meget om løb – det er (igen igen fristes man til at sige)
det sociale, det handler om.
Dias 26: Og endnu flere løb med fjordløbere… Og så har vi selvfølgelig haft deltagere ved endnu flere løb…
Parforce Trail i Hillerød, Skovløberen ved Hvalsø, Egedal Centerløb, De 3 Broer fra Langeland, via Siø, over Tåsinge
og til Fyn, Skovmaren i Hillerød, Etape Bornholm, Griseløbet i Nærum…
3

Dias 27: Og endnu flere løb med fjordløbere… (2): Og ikke at forglemme Bornholm rundt, Kullamannen i Sverige,
Luzern maraton i Schweiz… Og så har jeg ikke lige taget billeder med fra Cran Canaria på tværs, Stockholm
maraton, Natursti maraton ved Slagelse/Korsør/Skælskør, Erimitageløbet, Halsnæsløbet ved Hundested, Helvede i
Nord, Gribskovløbet, 3600maraton (og så har jeg garanteret misset nogle stykker).
Dias 28: Lystrupløbet 2016/2017. Ja, jeg missede da Lystrupløbet, som vore gode naboer fra SØAM arrangerer
hver eneste vinter og hvor vi i Fjordløberne har en god tradition for at slæbe en del vin med hjem efter
sæsonafslutningen hver vinter.
Dias 29: Lissabon halvmaraton 2017. Og så vil jeg da også lige nævne, at det ikke er mange dage siden, at disse
smukke unge mennesker kom hjem efter en vellykket, men også ganske lun, løbetur i den portugisiske hovedstad.
Godt løbet, kære fjordløbere.
Dias 30: Nytårskur og Årets Fjordløber. I januar måned afholdt vi vores traditionsrige nytårskur. I år havde vi i
bestyrelsen valgt – efter at nytårskuren de sidste 4 år har været afholdt på Restaurant Egelunden ved golfklubben
– at prøve noget nyt. Vi havde lejet festlokalerne på Fagerkærsvej ved Golfbanen. Desuden havde vi i bestyrelsen
lyttet meget til, hvad I medlemmer sagde på sidste generalforsamling, hvor I sagde, at prisen for deltagelse
bestemt ikke var uden betydning. Vi skulle med andre ord være opmærksomme på deltagerprisen. Så vi havde
banket deltagerprisen helt i bund og vi havde i indbydelsen skrevet, at drikkevarer ville blive solgt til indkøbspris.
Det er selvfølgelig altid lidt et sats, når man sådan prøver et helt nyt nytårskurskoncept af og jeg skal da ikke
lægge skjul på, at 54 deltagere (det laveste antal siden jeg selv blev medlem i 2009), var lige lidt færre, end vi
havde regnet med. Men vi håber selvfølgelig i bestyrelsen, at alle deltagere havde en rigtig god fest i de nye
rammer og vi har i bestyrelsen besluttet, at vi prøver en gang mere. Som I vil kunne se af budgettet for 2017 om
lidt, når vi gennemgår regnskab og budget, så er det ikke en billigere løsning for foreningen, og nu hvor vi har fået
indtryk af, at deltagerprisen måske ikke er helt så vigtig, som medlemmer gav udtryk for sidste år på
generalforsamlingen, så må vi se, hvor vi lander med egenbetalingen næste gang. Vi satser i øvrigt på, at det
bliver den anden lørdag i januar 2018, dvs. lørdag den 13. januar 2018. Til nytårskuren afslørede vi også navnet på
Årets Fjordløber 2017 – Carsten Nielsen.
Dias 31: Fjordløberkollektionen fra Craftshop.dk. I efteråret havde vi en tøjsalgsaften, hvor alle medlemmer
kunne købe fjordløbertøj – og andet sportstøj – fra vores leverandør, Craftshop.dk v/ Lasse Kjeldsen, med 40%
rabat. De 20% stod leverandøren for og Fjordløberne stod så for de resterende 20%. Der var 35 fjordløbere, der
benyttede sig af det tilbud og købte lidt ind til garderoben. Som det fremgår af regnskabet om lidt, så er det
selvfølgelig noget, som koster foreningen lidt penge, men det er jo en måde at give noget tilbage til jer
medlemmer på. Jeg vil ikke afvise, at vi gentager det igen på et senere tidspunkt. Så er det måske også her, at jeg
gerne vil sige, at jo – vi har i bestyrelsen godt set, at nogle indimellem ’øffer’ lidt over det der med løbetøj. Så
synes man ikke rød er en flot farve, så kunne man godt tænke sig et andet mærke osv. I bestyrelsen synes vi, at
den nuværende kollektion fra Craft er pæn. Vi synes priserne er rimelige, så det udelukker ikke nogen fra at købe
en klubtrøje pga. priserne. Og så har vi ikke udgifter til noget lager og vi er ikke pålagt at købe for et bestemt
minimumsbeløb el.lign. om året.
Vi er nu nået til det punkt i beretningen, hvor vi vil løfte lidt af sløret for nogle nye aktiviteter i det kommende år.
Dias 32: Hansen IS cykelløb. Nogle af jer kan måske huske, at jeg i august sidste år lavede et lille opslag på
Facebook og på hjemmesiden, hvor jeg spurgte til, om der var nogle af jer, der havde en 3-4 timer i overskud en
lørdag eftermiddag i august. Det var der dengang desværre kun 3 personer (stor tak til Tine, Tina og John Louis),
der havde tid til. Nu prøver vi igen og ser, om vi ikke kan samle 10 personer. Jeg har sat kryds i kalenderen, så vi
mangler sådan set kun 9 mere… Vi gør det her for pengenes skyld og bliver vi 10 personer er alle udgifter dækket,
når vi forhåbentlig sender rigtig mange hold afsted til fx Parkstafet i Roskilde. Jeg håber og tror på jeres
opbakning. Der er først Esrum Sø rundt dagen efter – om søndagen.
Dias 33: Margueritløbet. Søndag den 24. september prøver vi også noget nyt. DGI afvikler i samarbejde med
dagbladet Politiken, det såkaldte Margueritløbet. Det er et løb, der afvikles over hele landet og det starter på
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samme tidspunkt (dvs. kl. 11.00) på alle startsteder. Som det fremgår af dias her, så er der tale om et løb, som
afvikles som en del af ’Bevæg dig for Livet’. Vi planlægger efter at afvikle på en 5 km rundstrækning i Ådalen i
Frederikssund. I og med, at løbet afvikles uden tidtagning, er der tale om et forholdsvis enkelt koncept.
Fjordløberne får som forening lidt penge ud af arrangementet. Der vil selvfølgelig være brug for lidt hjælpere til
vejvisning, afmærkning af ruten mv. Men det er vigtigt at understrege, at der på ingen måde er tænkt på løbet
som et nyt stort Sillebroløb. Det handler alene (hvis man kan sige det på den måde) om at tilbyde borgerne i
Frederikssund at komme ud at løbe i de skønne omgivelser i Ådalen. Ådalen ligger jo forholdsvis tæt på
Margueritruten. Det kommer i øvrigt kun til at koste 40 kroner at deltage i Margueritløbet.
Dias 34: Frederikssund Stafetten. Så er vi kommet til et, synes jeg godt vi kan sige, meget spændende nyt tiltag.
Roskilde har sin parkstafet. Nu skal vi i Frederikssund også have en stafet, der i sit grundsetup kommer til at
minde en del om Park-stafetten, som mange af jer jo kender så godt fra Roskilde.
Baggrunden for dette løb skal man faktisk finde i Frederikssund kommunes budget for 2017, der blev vedtaget i
september 2016. Her kunne man i budgetforliget læse, at…

Det bliver os i Fjordløberne, der står for afviklingen af løbet, dvs. vi skal selvfølgelig bruge nogle hjælpere. Uden
jeres opbakning, går det selvfølgelig ikke. MEN… og det er faktisk vigtigt for mig at understrege. Vi skal selv være
med i og en del af festen! Mange hjælperopgaverne kan klares før løbet og selv vejviserne vil kunne løbe med, da
der jo er tale om et stafetløb. 1. turen starter med at løbe og kan så efter løbeturen afløse en vejviser, som så kan
løbe 4. tur. Så skal man heller ikke være vejviser særlig lang tid.
Dias 35: Kommunikation. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at kommunikation spiller en væsentlig rolle i dag –
også i Fjordløberne. Og ja, jeg har godt bemærket, at man ikke i dag kommer uden om, at Facebook spiller en ikke
uvæsentlig rolle. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Lars – som vores webmaster – også gør et stort arbejde for at
synliggøre vore arrangementer også på de sociale medier. Jeg skal i den forbindelse, hvis I har lyst, bede jer om at
huske at like opslag, kommentere på opslag, dele opslag osv. osv. Hvis der er megen aktivitet omkring et opslag,
når vi nemlig også længere ud. Sådan fungerer Facebooks algoritmer simpelthen. Og selvom Facebook ikke
nødvendigvis er det mest saliggørende medium, ja, så kan man nå ud til mange brugere for små midler. Vi har i
Fjordløberne imidlertid også en vigtig kommunikationsopgave i forhold til de medlemmer, der ikke er en del af
det sociale liv på Facebook. Derfor har vi selvfølgelig også vores hjemmeside og der er også blevet udsendt et par
enkelte nyhedsbreve via mails. Jeg håber, at vi dermed samlet set når flest mulige medlemmer og potentielle nye
medlemmer i vores kommunikation. Men den bedste reklame er måske faktisk jer selv ☺

Dias 36: TAK. Jeg vil gerne slutte beretningen af med at rette en varm tak til alle i bestyrelsen, tak til alle trænere
og instruktører, tak til vores webmaster. Uden jeres uundværlige og gode indsats i og for medlemmerne af
Fjordløberne, var foreningen slet ikke det samme. Også stor tak til aktivitetsudvalget for mange gode oplevelser i
det forgangne år, tak til løbsudvalget for jeres store indsats og tak til alle hjælpere ved afviklingen af vore løb, tak
til vores ranglisteudvalg. Kort sagt: TAK til jer alle, der på den ene eller anden måde har bidraget med stort eller
småt til foreningslivet i og med Fjordløberne.
Jeg håber, vi har fået nævnt det væsentligste fra året, der gik og året der allerede er godt i gang.
Tak for ordet.
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