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RReeffeerraatt  aaff  GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  ii  DD..BB..SS..KK..  ddeenn  2211..44..  22001122::  

AAdd..    11..    VVaallgg  aaff  ddiirriiggeenntt::    

AArrnnoo  MMaarrkk  ffrraa  DDKKKKss  ddiirrggeennttlliissttee  bblleevv  ffoorreessllååeett  oogg  vvaallggtt  uuddeenn  mmooddkkaannddiiddaatteerr..  

AArrnnoo  kkoonnssttaatteerreeddee  ssaammmmeenn  mmeedd  ffoorrssaammlliinnggeenn  aatt  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  eerr  lloovvlliigg  iinnddkkaallddtt  oogg  ddeerrffoorr  

bbeesslluuttnniinnggssddyyggttiigg..  

DDeerr  eerr  4433  sstteemmmmeebbeerreettttiiggeeddee  ttiillsstteeddee  pplluuss  66  ffuullddmmaaggtteerr  ssaammtt  eett  mmeeddlleemm  mmeedd  ttaalleerreett  mmeenn  uuddeenn  

sstteemmmmeerreett  ((nnyytt  mmeeddlleemm))..  

AAdd..    22..    VVaallgg  aaff  rreeffeerreenntt::    

CCoonnnniiee  BBeecckk  bblleevv  ffoorreessllååeett  oogg  vvaallggtt  uuddeenn  mmooddkkaannddiiddaatteerr..  

AAdd..    33..    VVaallgg  aaff  22  sstteemmmmeettæælllleerree::    

DDoorrttee  DDaahhll  oogg  IIbb  FFrroosstt  bblleevv  ffoorreessllååeett  oogg  vvaallggtt  uuddeenn  mmooddkkaannddiiddaatteerr..  

AAdd..    44..    FFoorrmmaannddeennss  bbeerreettnniinngg  ffoorreellææggggeess  ttiill  ggooddkkeennddeellssee::  

BBeerreettnniinnggeenn  eerr  ttrryykktt  ii  iinnddkkaallddeellsseenn  oogg  llææsseess  ddeerrffoorr  iikkkkee  oopp  ––  mmeenn  ffoorrmmaannddeenn  ggaavv  fføøllggeennddee  

ooppssuummmmeerriinngg..    

KKuurrtt  TThhoommsseenn  ffrreemmhhæævveeddee,,  aatt  vvii  oovveerr  22  åårr  hhaarr  mmiisstteett  kknnaapp  1100  %%  aaff  vvoorreess  mmeeddlleemmmmeerr;;  --  DDeett  hhaarr  vvii  

eett  ffæælllleess  aannssvvaarr  ffoorr  aatt  ggøørree  nnooggeett  vveedd,,  ddeerrffoorr  eerr  ggooddee  ffoorrssllaagg  mmeeggeett  vveellkkoommnnee..  

SSttaammbbooggfføørriinngg  aaff  hhuunnddee  ii  DDKKKK  eerr  ii  ssaammmmee  ppeerriiooddee  ffaallddeett  mmeedd  lliiddtt  oovveerr  4422  %%,,  ssåå  kkrriisseenn  mmæærrkkeess  ii  

hhuunnddeevveerrddeenneenn..  

KKrreeddsseennee  bblleevv  nneeddllaaggtt  ii  ssttaarrtteenn  aaff  åårreett;;  EEnnkkeellttee  ttrræænniinnggssppllaaddsseerr  hhaarr  iikkkkee  uummiiddddeellbbaarrtt  kkuunnnneett  

aacccceepptteerree  ddeenn  nnyyee  ssaammaarrbbeejjddssaaffttaallee;;  ddeerr  eerr  ddeerrffoorr  aaffttaalltt  eett  mmøøddee  mmeelllleemm  ttrræænniinnggssppllaaddsseerrnnee,,  

aakkttiivviitteettssuuddvvaallggeett  oogg  bbeessttyyrreellsseenn  ii  jjuunnii,,  hhvvoorr  ddeenn  nnyyee  ssaammaarrbbeejjddssaaffttaallee  vviill  bblliivvee  ttaaggeett  oopp  ttiill  rreevviissiioonn..  

KKrriisseenn  mmæærrkkeess  ooggssåå  ppåå  ttiillmmeellddiinnggeerr  aaff  hhuunnddee  ttiill  BBeerrnneerrffeessttiivvaall  ii  mmaajj,,  lliiggeessoomm  ddeett  hheelllleerr  iikkkkee  eerr  

llyykkkkeeddeess  aaff  ffåå  rreett  mmaannggee  ssppoonnssoorrpprrææmmiieerr;;  ––  AAllttssåå,,  vvii  ffåårr  nnookk  iikkkkee  ddeett  ssttoorree  oovveerrsskkuudd  ii  åårr..  VVii  mmåå  ssee  

hhvvoorrddaann  ddeett  ggåårr  oogg  ssåå  ii  eevvaalluueerriinnggeenn  ttaaggee  ssttiilllliinngg  ttiill  hhvvaadd  vvii  ggøørr  ffrreemmaaddrreetttteett..  

DDeerr  mmaanngglleerr  ffoollkk,,  ddeerr  vviill  llaavvee  eett  ssttyykkkkee  ffrriivviilllliiggtt  aarrbbeejjddee  ii  kklluubbbbeenn;;  VVii  hhaarr  ffoorr  fføørrssttee  ggaanngg  ii  mmaannggee  åårr  

oopplleevveett,,  aatt  iinnggeenn  hhaarr  vviilllleett  ssttiillllee  oopp  ttiill  hhvveerrkkeenn  bbeessttyyrreellssee  eelllleerr  aavvllssrråådd..  ––  DDeett  eerr  æærrggeerrlliiggtt,,  aatt  iinnggeenn  

vviill  yyddee  eenn  iinnddssaattss  ii  kklluubbbbeenn  ––  hhvvaadd  eerr  åårrssaaggeenn??  

MMaaggddaalleennee  LLiinnddeeggrreenn  nnæævvnnttee  eeppiissooddeerr  ssoomm  LLiillllyyss  aaffggaanngg  ffrraa  hhvvaallppeeffoorrmmiiddlliinnggeenn  oogg  IInnggee  BBiibbbbyy’’ss  

ffyyrriinngg  ffrraa  IIWWGG  ssoomm  eenn  åårrssaagg;;  --  KKuurrtt  ffoorrkkllaarreeddee,,  aatt  åårrssaaggeenn  ttiill  aatt  LLiillllyy  øønnsskkeeddee  aatt  ssttooppppee  vvaarr  aatt  LLiillllyy  

iikkkkee  kkuunnnnee  aacccceepptteerree  ddeenn  pprriissssttiiggnniinngg  ppåå  hhvvaallppeeffoorrmmiiddlliinnggeenn,,  ssoomm  bbeessttyyrreellsseenn  hhaavvddee  vveeddttaaggeett,,  

bbeessttyyrreellsseenn  vvaarr  kkeeddee  aaff  LLiillllyy’’ss  bbeesslluuttnniinngg  oogg  kkaann  kkuunn  ttaakkkkee  LLiillllyy  ffoorr  iinnddssaattsseenn  ssoomm  hhvvaallppeeffoorrmmiiddlleerr  

oogg  aatt  IInnggee  ppåå  iinnggeenn  mmååddee  vvaarr  bblleevveett  ffyyrreett,,  bblloott  øønnsskkeerr  kklluubbbbeenn  aatt  rreevvuurrddeerree  ddeellttaaggeellsseenn  ii  IIWWGG  oogg  

vviill  ggeerrnnee  kkoobbllee  ddeett  iinntteerrnnaattiioonnaallee  aabbeejjddee  lliiddtt  ttæætttteerree  ttiill  bbeessttyyrrlleessee  oogg  aavvllssuuddvvaallgg,,  hhvviillkkeett  ddoogg  iikkkkee  

bbeettøødd,,  aatt  IInnggeerr  BBiibbbbyy  iikkkkee  ffoorrttssaatt  kkuunnnnee  iinnddggåå  ii  aarrbbeejjddeett..  DDeett  vvaarr  ddeerr  ssiimmppeelltthheenn  iikkkkee  ttaaggeett  ssttiilllliinngg  

ttiill  eennddnnuu..  LLoonnee  TThhoommsseenn  kkuunnnnee  hheerr  ssuupppplleerree  mmeedd  ddeenn  ooppllyyssnniinngg,,  aatt  ddeerr  kkaann  ssiiddddee  fflleerree  mmeeddlleemmmmeerr  

ffrraa  DDaannmmaarrkk  ii  IIWWGG;;  AAllllee  kkaann  mmeellddee  ssiigg  iinndd  ii  IIWWGG,,  hhvviiss  mmaann  hhaarr  iinntteerreessssee  ffoorr  ddeett....  HHvvaallppeeffoorrmmiiddlliinngg  
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hhaarr  aallttiidd  sskkuulllleett  ffoorreeggåå  oovveerr  nneetttteett  oogg  ddeett  bblliivveerr  iikkkkee  mmiinnddrree  ii  ffrreemmttiiddeenn..  EErriikkaa  kkuunnnnee  hheerr  mmeellddee,,  aatt  

ddeerr  iikkkkee  kkoommmmeerr  ssåå  mmaannggee  hheennvveennddeellsseerr  ffoorr  ttiiddeenn,,  mmeenn  ddeemm  ddeerr  rriinnggeerr,,  ffåårr  aallttiidd  eenn  ggoodd  ssnnaakk  oogg  

vveejjlleeddnniinngg..  

LLoonnee  oorriieenntteerreeddee  oomm  hhvvoorrddaann  bbeessttyyrreellssee  oogg  uuddvvaallgg  ffoorr  ttiiddeenn  aarrbbeejjddeerr  mmeeggeett  ppåå  aatt  ffåå  ffoorrbbeeddrreett  

kklluubbbbeennss  hhjjeemmmmeessiiddee,,  hhvvoorr  bbll..aa..  hhvvaallppeeffoorrmmiiddlliinngg  vviill  ffåå  eenn  mmeeggeett  mmeerree  cceennttrraall  ppllaaddss  ppåå  ffoorrssiiddeenn,,  ssåå  

nnyyee  hhvvaallppeekkøøbbeerree  ffåårr  lleetttteerree  vveedd  aatt  kklliikkkkee  iinndd  ppåå  bbååddee  lliisstteenn  oogg  hhvvaallppeeffoorrmmiiddlliinnggeenn..  

MMaannggee  hhvvaallppeekkøøbbeerree  bblliivveerr  ssttaaddiigg  hheennvviisstt  ttiill  aatt  bbeessøøggee  vvoorreess  ttrræænniinnggssppllaaddsseerr,,  hhvviillkkeett  ddee  ooggssåå  ggøørr;;  

EEtt  ssyynnssppuunnkktt  vvaarr  ooggssåå,,  aatt  vvoorreess  hhvvaallppee  eerr  bblleevveett  ffoorr  ddyyrree;;  --  II  vvoorreess  nnaabboollaannddee  SSvveerriiggee  oogg  TTyysskkllaanndd  

kkaann  mmaann  kkøøbbee  ggooddee  bbeerrnneerree  ffoorr  kkuunn  77..550000,,--  kkrr..  

DDeerr  bblleevv  ggiivveett  uuddttrryykk  ffoorr  aatt  ddeett  eerr  hheelltt  rriiggttiiggtt,,  aatt  hhvviiss  mmaann  vviill  ggøørree  bbrruugg  aaff  kklluubbbbeennss  sseerrvviicceerr,,  ssåå  mmåå  

mmaann  ooggssåå  vvæærree  mmeeddlleemm..  

PPåå  ffoorreessppøørrggsseell  oomm  ssaammaarrbbeejjddee  mmeedd  KKUU--LLiiffee  kkuunnnnee  DDoorrtthhee  PPaalluuddaann  ooppllyyssee,,  aatt  vvii  hhaarr  eenn  aaffttaallee  mmeedd  

LLiissee  NNiieellsseenn  oomm  aatt  hhuunn  uunnddeerrssøøggeerr  yyddeerrlliiggeerree  2266  hhuunnddee,,  ddeerr  eerr  hheennvviisstt  mmeedd  mmiissttaannkkee  oomm  DDSSHH  ttiill  eenn  

rreedduucceerreett  pprriiss  ffoorr  kklluubbbbeennss  mmeeddlleemmmmeerr..  DDee  fføørrssttee  hhuunnddee  hhaarr  ddeessvvæærrrree  vvæærreett  ttiill  uunnddeerrssøøggeellssee..  LLiissee  

eerr  nnuu  ffaassttaannssaatt,,  hhvviillkkeett  bbeettyyddeerr,,  aatt  hhuunn  iikkkkee  hhaarr  ssåå  mmeeggeett  ttiidd  ttiill  ffoorrsskknniinngg,,  ddaa  hhuunn  ooggssåå  sskkaall  

uunnddeerrvviissee  oogg  vvæærree  aallmmiinnddeelliigg  ddyyrrllææggee  ppåå  KKUU--lliiffee;;  VVii  mmåå  ssåå  vvææbbnnee  ooss  mmeedd  ttåållmmooddiigghheedd..  VVii  hhaarr  

aaffttaalltt  mmeedd  LLiissee,,  aatt  vvii  ggeerrnnee  vviill  ssttøøttttee  eenn  ffrreemmaaddrreetttteett  ffoorrsskknniinngg  oogg  ggeerrnnee  ffoorrsskknniinngg  ssoomm  bbååddee  kkaann  

ggiivvee  ooppllyyssnniinnggeerr  oomm  kkrrææfftt  oogg  aannddrree  ssuunnddhheeddssaassppeekktteerr  ff..eekkss..  iinnddeennffoorr  aavvll..  LLiissee  eerr  ii  ggaanngg  mmeedd  aatt  

uunnddeerrssøøggee  mmuulliigghheeddeerrnnee  ffoorr  aatt  ffiinnddee  eenn  tteesstt,,  ddeerr  vviill  kkuunnnnee  vviissee  ssaammmmeennhhæænngg  mmeelllleemm  aabboorrtt  hhooss  

kkvviinnddeerr  oogg  aabbssoorrbbeerriinngg  hhooss  vvoorreess  ttæævveerr..    --  LLiissee  sskkrriivveerr  ttiill  BBeerrnneerrbbllaaddeett  ssåå  ssnnaarrtt  ttiinnggeennee  eerr  ppåå  ppllaaddss;;  

SSøønnddeerrjjyyllllaanndd  kkuunnnnee  mmeellddee,,  aatt  ddee  nnuu  hhaarr  ffååeett  33  ttrræænniinnggssppllaaddsseerr  mmeedd  ddeerrttiillhhøørreennddee  33  ssttyyrreeggrruuppppeerr;;  

––  FFøørr  hhaavvddee  mmaann  kkuunn  éénn  ppllaaddss,,  ssåå  hheerr  hhaarr  mmaann  ffååeett  fflleerree  ffoollkk  iinndd  oogg  aarrbbeejjddee  ffoorr  kklluubbbbeenn..  

HHeerreefftteerr  bblleevv  ffoorrmmaannddssbbeerreettnniinnggeenn  ggooddkkeennddtt  mmeedd  aakkkkllaammaattiioonn..  

  

AAdd..    55..  FFrreemmllææggggeellssee  aaff  uuddvvaallggssbbeerreettnniinnggeerr::  

BBeerreettnniinngg  ffrraa  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  eerr  ttrryykktt  ii  iinnddkkaallddeellsseenn..  

LLiilliiaann  ssuupppplleerreeddee  mmeedd  aatt  ssiiggee  ttaakk  ttiill  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ffoorr  eett  rriiggttiigg  ggooddtt  åårr  mmeedd  eett  rriiggttiigg  

ggooddtt  ssaammaarrbbeejjddee;;  EErr  ssiikkkkeerr  ppåå  aatt  vvii  ffåårr  eett  rriiggttiigg  ssppæænnddeennddee  åårr  mmeedd  nnyyee  ssttaammbbooggfføørriinnggssrreegglleerr  ffrraa  

DDKKKK  oogg  ddeerrmmeedd  nnyyee  ttiinngg  aatt  ffoorrhhoollddee  ssiigg  ttiill..  

  

DDoorrtthhee  HHaannsseenn  ssppuurrggttee  oomm  vvii  iikkkkee  kkuunnnnee  hhaavvee  ssaaggtt  ttiill  DDKKKK,,  aatt  vvii  iikkkkee  vvaarr  eenniiggee  mmeedd  ddeemm..  

DDoorrttee  PPaalluuddaann  ssvvaarreeddee,,  aatt  vvii  vvaarr  ddeenn  fføørrssttee  ssppeecciiaallkklluubb,,  ddeerr  vvaarr  iinnddkkaallddtt  ttiill  mmøøddee;;  oogg  aatt  vvii  iikkkkee  

vvuurrddeerreeddee,,  aatt  ddeettttee  vvaarr  eenn  mmuulliigghheedd..  ––  LLoonnee  ttiillfføøjjeeddee,,  aatt  hhuunn  ooppffaatttteeddee,,  aatt  ddee  llyytttteeddee  ttiill  ooss,,  mmeenn  aatt  

iinnggeenn  ooppffaatttteeddee,,  aatt  ddeerr  vvaarr  nnooggeett  oovveerrhhoovveeddeett  aatt  kkoommmmee  eefftteerr;;  DDKKKK  hhaavvddee  ttaaggeett  ddeerreess  bbeesslluuttnniinngg  

oomm  hhvvaadd  ddee  vviillllee  oogg  eenn  uuddssæætttteellssee  vviillllee  iikkkkee  hhaavvee  æænnddrreett  nnooggeett..  

NNooggeett  DDKKKK  vvaarr  ååbbnnee  oogg  llyyddhhøørree  oovveerrffoorr  vvaarr  vvoorreess  øønnsskkee  oomm  aatt  ssee  ppåå  bbeerreeggnniinnggssmmooddeelllleenn  ffoorr  iinnddeexx  ii  

ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  uuddeennllaannddsskkee  hhuunnddeess  HHDD--rreessuullttaatteerr  oogg  ddeenn  aauuttoommaattiisskkee  nneeddjjuusstteerriinngg..  ––  DDKKKK  hhaarr  

lloovveett  aatt  ssee  ppåå  ddeett  oogg  aarrbbeejjddee  ffoorr  aatt  vvii  kkaann  ffåå  eett  bbeeddrree  iinnddeexx;;  SSaammttiiddiigg  sskkaall  vvii  aarrbbeejjddee  ffoorr  aatt  ffåå  fflleerree  

hhuunnddee  ffoottooggrraaffeerreeddee..  
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LLoonnee  ggjjoorrddee  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  ddeerr  ooggssåå  ii  ddee  nnyyee  rreegglleerr  lliiggggeerr  eenn  ffoorrpplliiggtteellssee  ffoorr  DDBBSSKK  oomm  aatt  ggåå  iinndd  

oogg  ssee  ppoossiittiivvtt  ppåå  hhuunnddee  oovveerrfføørrtt  ffrraa  DDRRUU;;  KKlluubbbbeenn  hhaarr  ffoorrpplliiggtteett  ssiigg  ppåå  aatt  vvuurrddeerree  ddee  eennkkeellttee  hhuunnddee,,  

hhvviiss  vvii  ffåårr  eenn  ffoorreessppøørrggsseell..    ––  HHvvaadd  ssiiggeerr  II??  

DDeerr  vvaarr  kkuunn  ppoossiittiivvee  ttiillbbaaggeemmeellddiinnggeerr  ffrraa  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn;;  --  HHvviiss  aanneerrnnee  eerr  OOKK  oogg  kkaann  fføøllggeess  

ttiillbbaaggee  vviiaa  DDKKKKss  ssttaammbbooggssrreeggiisstteerr  oogg  hhuunnddeennee  eerr  ssuunnddee  oogg  rraacceettyyppiisskkee  mmeennttee  mmaann,,  aatt  ddeett  vvaarr  OOKK  

oogg  aatt  ddee  mmååsskkee  ggooddtt  kkuunnnnee  ttiillfføørree  rraacceenn  nnooggeett  ppoossiittiivvtt..  

AAppppllaauuss  ttiill  aavvllss--oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ffoorr  eett  ggooddtt  aarrbbeejjddee..  

BBeerreettnniinngg  ffrraa  aakkttiivviitteettssuuddvvaallggeett  eerr  ttrryykktt  ii  iinnddkkaallddeellsseenn..    

JJeennss  ttaakkkkeeddee  uuddvvaallggeett  ffoorr  eett  ggooddtt  åårr  oogg  ffiikk  aappppllaauuss  ffoorr  uuddvvaallggeettss  aarrbbeejjddee..    

BBeerreettnniinngg  ffrraa  uuddssttiilllliinnggssuuddvvaallggeett  eerr  ttrryykktt  ii  iinnddkkaallddeellsseenn..  

LLoonnee  ttiillfføøjjeeddee,,  aatt  kkrriisseenn  kkrraaddsseerr  oogg  ddeett  mmæærrkkeess  ii  uuddssttiilllliinnggssrreeggii;;  DDeerr  hhaarr  iikkkkee  vvæærreett  uuddssttiilllleett  ssåå  

mmaannggee  hhuunnddee,,  ssoomm  ttiiddlliiggeerree;;  ––  VVii  mmåå  ssee,,  hhvvaadd  ttiiddeenn  vviisseerr  oogg  hhvvaadd  ddeerr  sskkeerr;;  ––  TTaakk  ttiill  aallllee  ffoorr  ddeenn  

ssttoorree  iinnddssaattss,,  oogg  ttaakk  ttiill  AAlliiccee,,  ssoomm  ssttooppppeerr  ii  uuddvvaallggeett..  

GGooddee  iiddééeerr  ttiill  ffrreemmggaanngg  oogg  nnyyee  iiddééeerr  mmooddttaaggeess  ggeerrnnee;;  

AArrnnoo  ssyynntteess  aatt  vvii  ggøørr  ddeett  rriiggttiigg  ggooddtt  ii  DDBBSSKK  ssaammmmeennlliiggnneett  mmeedd  aannddrree  ssppeecciiaallkklluubbbbeerr  ––  ddeett  eerr  ffåå  

kklluubbbbeerr  ssoomm  ggeennnneemmssnniittlliiggtt  kkaann  hhoollddee  eett  ssåå  hhøøjjtt  ddeellttaaggeerraannttaall  ppåå  ddeerreess  uuddssttiilllliinnggeerr..    

FFoorrssllaagg  ffrraa  LLiissee  oomm  aatt  hhvvaallppeeppaakkkkeerr  kkuunnnnee  iinnddeehhoollddee  eett  ggaavveekkoorrtt  ttiill  eenn  uuddssttiilllliinngg..    

JJoohhnn  kkuunnnnee  ffoorrttæællllee  aatt  eenn  uuddssttiilllliinngg  ii  SSvveerriiggee  vvaarr  bblleevveett  aaffllyysstt  pp..gg..aa..  mmaanngglleennddee  ttiillmmeellddiinngg;;  

HHvviiss  ttiillmmeellddiinnggeerrnnee  ttiill  vvoorreess  uuddssttiilllliinnggeerr  ssvviiggtteerr,,  vvaarr  ddeerr  sstteemmnniinngg  ffoorr  aatt  ddeerr  sskkæærreess  nneedd  ppåå  aannttaalllleett  

aaff  uuddssttiilllliinnggeerr..    

AAppppllaauuss  ttiill  uuddssttiilllliinnggssuuddvvaallggeett..  

  

AAdd..    66..  FFrreemmllææggggeellssee  aaff  ddeett  rreevviiddeerreeddee  rreeggnnsskkaabb  ttiill  ggooddkkeennddeellssee  ssaammtt  mmeeddddeelleellssee  aaff  

aannssvvaarrssffrriihheedd::  

KKlluubbbbeennss  rreeggnnsskkaabb::  

JJeeaanneettttee  ffrreemmllaaggddee  rreeggnnsskkaabbeett,,  ssoomm  vviisseerr  eett  lliillllee  oovveerrsskkuudd..  DDeerr  vvaarr  iinnggeenn  ssppøørrggssmmååll  oogg  ddeerr  bblleevv  

mmeeddddeelltt  aannssvvaarrssffrriihheedd  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  oogg  kkaasssseerreerreenn..  

KKrrææffttkkoonnttooeenn  iinnddggåårr  iikkkkee  ii  kklluubbbbeennss  rreeggnnsskkaabb  oogg  bbeehhaannddlleess  ddeerrffoorr  sseeppaarraatt::  

DDeerr  bblleevv  ssttiilllleett  ssppøørrggssmmååll  oomm  hhvvoorr  mmaannggee  ppeennggee  DDBBSSKK  oovveerr  åårreennee  ––  ssaammmmeennllaaggtt  hhaarr  ggiivveett  ttiill  KKUU--

LLiiffee  ffrraa  kkrrææffttkkoonnttooeenn;;  --  JJeeaanneettttee  hhaarr  iikkkkee  ddeett  ssaammlleeddee  ttaall,,  mmeenn  lloovveeddee  aatt  ffiinnddee  ddeett  ffrreemm  ttiill  JJoohhnn..    

DDoorrtthhee  kkuunnnnee  ffoorrttæællllee,,  aatt  ppeennggeennee  iikkkkee  ssttåårr  ppåå  kkoonnttooeenn  mmeerree;;  DDee  eerr  oovveerrfføørrtt  ttiill  LLiissee  ppåå  KKUU..  

SSppøørrggssmmååll  ttiill  hhvvoorr  mmaannggee  rreenntteerr  vvii  ffåårr  ppåå  kkoonnttooeenn??  --  BBeessttyyrreellsseenn  hhaarr  ffoorr  nnyylliigg  pprrøøvveett  aatt  ffåå  hhøøjjeerree  

rreenntteerr,,  mmeenn  ppeennggeennee  sskkaall  bbiinnddeess  ii  33  åårr  oogg  ddeett  øønnsskkeerr  bbeessttyyrreellsseenn  iikkkkee..  DDeerr  kkoomm  eett  ppaarr  ggooddee  ffoorrssllaagg  
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ffrraa  ssaalleenn  ttiill  ppeennggeeiinnssttiittuutttteerr  mmeedd  hhøøjj  rreennttee  mmeenn  mmååsskkee  ooggssåå  mmeedd  ttiillhhøørreennddee  llaannggee  bbiinnddiinnggssppeerriiooddeerr,,  

ssoomm  mmååsskkee  iikkkkee  eerr  ssåå  vveellvvaallggtt  ii  ddeenn  kkoonnkkrreettee  ssaammmmeennhhæænngg..  

HHeerr  uudd  oovveerr  iikkkkee  yyddeerrlliiggeerree  kkoommmmeennttaarreerr  ttiill  kkrrææffttkkoonnttooeennss  rreeggnnsskkaabb,,  ssoomm  ddeerrmmeedd  ooggssåå  eerr  

ggooddkkeennddtt..  

  

AAdd..    77..    BBuuddggeettbbeehhaannddlliinngg  hheerruunnddeerr  ffaassttssæætttteellssee  aaff  kkoonnttiinnggeenntt::  

BBuuddggeett  bblleevv  ffrreemmllaaggtt..  

BBeessttyyrreellsseenn  vviill  aarrbbeejjddee  hhåårrddtt  ppåå  aatt  sskkaabbee  bbaallaannccee  oogg  ssppaarree  aallllee  ddee  sstteeddeerr,,  hhvvoorr  ddeett  kkaann  llaaddee  ssiigg  

ggøørree..  

BBuuddggeett  --  mmeedd  bbeessttyyrreellsseennss  ffoorrssllaagg  oomm  uuæænnddrreett  kkoonnttiinnggeenntt  --  bblleevv  ggooddkkeennddtt..  

  

AAdd..    88..    BBeehhaannddlliinngg  aaff  iinnddkkoommnnee  ffoorrssllaagg::    

DDeerr  eerr  4433  sstteemmmmeebbeerreettttiiggeeddee  ttiillsstteeddee;;  66  ffuullddmmaaggtteerr  oogg  11  mmeeddlleemm  uuddeenn  sstteemmmmeerreett..  

AArrnnoo  ggjjoorrddee  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  ddeerr  ii  bbiillaagg  55  --  §§  88,,  ssttkk..  44  hhaarr  iinnddssnneeggeett  ssiigg  eenn  ffeejjll  ––  ddeett  ssiiddssttee  aaffssnniitt  

ii  ffoorrssllaaggeett  sskkuullllee  sslleett  iikkkkee  hhaavvee  vvæærreett  mmeedd  ii  ffoorrssllaaggeett,,  iiddeett  ddeett  ssiiddssttee  aaffssnniitt  ii  æænnddrriinnggssffoorrssllaaggeett  eerr  

ddeett  oopprriinnddeelliiggee  §§88,,  ssttkk..  66  uuddeenn  æænnddrriinnggeerr  oogg  §§88,,  ssttkk..  55  eerr  sslleett  iikkkkee  mmeedd  ii  ddeett  nnyyee  ffoorrssllaagg  oogg  ddeerrffoorr  

mmåå  bbååddee  ssttkk..  55  oogg  66..  bbeettrraaggtteess  ssoomm  uuæænnddrreeddee  oogg  sskkaall  iikkkkee  ttiill  aaffsstteemmnniinngg..  SSiiddssttee  aaffssnniitt  sslleetttteess  

ddeerrffoorr  aaff  ffoorrssllaaggeett    

BBiillaaggeennee  22  ––  66  oommhhaannddlleerr  vveeddttææggttssæænnddrriinnggeerr  oogg  eerr  ffrreemmssaatt  aaff  bbeessttyyrreellsseenn::  

BBiillaagg  22::  §§  11  ssttkk..  33::  IInnggeenn  kkoommmmeennttaarreerr;;  ffoorrssllaaggeett  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  33::  §§  44  ssttkk..  44::  HHeerr  kkoomm  eenn  llæænnggeerree  ddiisskkuussssiioonn  mmeedd  mmaannggee  ffoorrsskkeelllliiggee  ssyynnssppuunnkktteerr..  ––  DDeerr  bblleevv  

øønnsskkeett  sskkrriiffttlliigg  aaffsstteemmnniinngg  mmeedd  rreessuullttaatteett::  --    ffoorr  ffoorrssllaaggeett  vvaarr  1177;;  iimmoodd  vvaarr  2299;;  33  sstteemmmmeesseeddlleerr  vvaarr  

bbllaannkkee  ::  --  FFoorrssllaaggeett  eerr  hheerrmmeedd  ffoorrkkaasstteett  ssoomm  uuddttrryykk  ffoorr,,  aatt  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  øønnsskkeerr  aatt  

bbeevvaarree  ddeett  ddeellvviiss  ddiirreekkttee  vvaallgg  ttiill  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett..  

BBiillaagg  44::  §§  55  ssttkk..  22::  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  55::  §§  88  ssttkk..  44::  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  66::  §§  99  ssttkk..  33::  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..    

ssttkk..  55::  AArrnnoo  ggjjoorrddee  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå  aatt  ddeett  hheeddddeerr  aatt  ””mmeeddddeellee””  pprrookkuurraa;;  --  mmeedd  ddeennnnee  rreetttteellssee  bblleevv  

ffoorrssllaaggeett  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

ssttkk..  77::  hheerr  sskkaall  ii  ssiiddssttee  lliinnjjee  ttiillfføøjjeess::  ddeerr  ””ooggssåå””  uuddsseennddeess……mmeedd  ddeennnnee  æænnddrriinngg  bblleevv  ffoorrssllaaggeett    

eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  
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BBiillaaggeennee  77  ––  1133  oommhhaannddlleerr  nnyyee  ssttaammbbøøggeerr,,  aavvllssrreegglleerr  oogg  eettiisskkee  aannbbeeffaalliinnggeerr  oogg  eerr  ffrreemmssaatt  aaff  

bbeessttyyrreellsseenn  oogg  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett::    

HHeerr  vvaarr  rriiggttiigg  mmaannggee  ssppøørrggssmmååll;;  SSppeecciieelltt  ddee  nnyyee  ssttaammbbøøggeerr  ggaavv  aannlleeddnniinngg  ttiill  eenn  rræækkkkee  

ffoorrssttååeellsseessssppøørrggssmmååll  oogg  bbeessttyyrreellsseenn  oogg  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett    pprrøøvveeddee  aatt  ffoorrkkllaarree  ffoorrsskkeelllleenn  

ppåå  ddee  ttoo  ttyyppeerr  ssttaammbbøøggeerr..  DDeerr  bblleevv  ooggssåå  ssttiilllleett  ssppøørrggssmmååll  ttiill  ffoorrhhaannddlliinnggssffoorrlløøbbeett  mmeedd  DDKKKK  oogg  hhvvaadd  

ddeerr  kkoomm  uudd  aaff  mmøøddeett..  DDeerr  bblleevv  ggiivveett  uuddttrryykk  ffoorr  uuttiillffrreeddsshheedd  mmeedd  aatt  vvii  nnuu  sskkaall  aarrbbeejjddee  mmeedd  22  ttyyppeerr  

ssttaammbbøøggeerr..  

BBeessttyyrreellsseenn  oogg  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ggaavv  uuddttrryykk  ffoorr  ssttoorr  ttiilllliidd  ttiill  vvoorreess  ooppddrræætttteerree;;  DDeerr  eerr  

mmaannggee  nnyyee  ttiinngg  aatt  ffoorrhhoollddee  ssiigg  ttiill  oogg  mmaannggee  nnyyee  uuddffoorrddrriinnggeerr,,  mmeenn  vvii  ffiinnddeerr  uudd  aaff  ddeett  ii  ffæælllleesssskkaabb;;  --    

AAllllee  ddee  nnyyee  rreegglleerr  bblliivveerr  hhuurrttiiggsstt  mmuulliiggtt  llaaggtt  uudd  ppåå  kklluubbbbeennss  hhjjeemmmmeessiiddee  oogg  aallllee  ii  aavvllss--  oogg  

ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ssttåårr  kkllaarr  ttiill  aatt  hhjjæællppee  mmeedd  eevvtt..  ttvviivvllssssppøørrggssmmååll;;  DDee  nnyyee  rreegglleerr  sskkaall  oommkkrriinngg  DDKKKK  

ttiill  ggooddkkeennddeellssee  oogg  ttrrææddeerr  fføørrsstt  ii  kkrraafftt  ddeenn  11..66..  22001122..  

  

KKrraavv  ttiill  ssttaammbboogg  22::  

  

AArrnnoo  ggjjoorrddee  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  ddee  bbeesslluuttnniinnggeerr,,  ssoomm  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  ttrrææffffeerr  ii  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  

bbeehhaannddlliinnggeenn  aaff  bbiillaagg  77,,  88  oogg  99  eefftteerrfføøllggeennddee  sskkaall  iinnddaarrbbeejjddeess  ii  bbiillaagg  1100  oogg  ddeerrffoorr  iikkkkee  vviill  iinnddggåå  

ssæærrsskkiilltt  ii  bbeehhaannddlliinnggeenn  uunnddeerr  ppuunnkktt  1100..  

BBiillaagg  77::  FFoorrssllaagg  ttiill  kkrraavv  ttiill  AAAA::  

HHeerr  ffoorreesslloogg  MMaaggddaalleennee,,  aatt    ddeett  ffrreemmssaattttee  ffoorrssllaagg  ssttrraammmmeess,,  ssåå  AAAA  22  ooggssåå  sskkuullllee  ffjjeerrnneess  ffrraa  

ffoorrssllaaggeett  oomm  rreegglleerr  ffoorr  aatt  aatt  kkuunnnnee  ooppnnåå  ssttaammbboogg  22,,  ssåålleeddeess  aatt  kkuunn  ppaarrrriinnggeerr  aaff  hhuunnddee  mmeedd  ssttaattuuss  00  

oogg  11  kkaann  ooppnnåå  ssttaammbboogg  22  ..  HHuunnddee  mmeedd  ssttaattuuss  11  mmåå  kkuunn  ppaarrrree  mmeedd  ssttaattuuss  00..    

SSkkrriiffttlliigg  aaffsstteemmnniinngg  oomm  ddeettttee  nnyyee  ffoorrssllaagg::  ––  ffoorr  vvaarr  3322;;  iimmoodd  vvaarr  1144;;  33  sstteemmmmeesseeddlleerr  vvaarr  bbllaannkkee..    --  

FFoorrssllaaggeett  eerr  hheerrmmeedd  vveeddttaaggeett..  ––  BBeessttyyrreellsseennss  oogg  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeettss  oopprriinnddeelliiggee  ffoorrssllaagg,,  

ssoomm  ooggssåå  ttiilllloodd  ppaarrrriinnggeerr  mmeedd  AAAA22  hhuunnddee  bboorrttffaallddeerr  hheerrmmeedd..  

BBiillaagg  88::  KKrraavv  ttiill  HHDD::  

SSkkrriiffttlliigg  aaffsstteemmnniinngg  ––  ffoorr  vvaarr  4488;;  iimmoodd  vvaarr  11..  FFoorrssllaaggeett  eerr  vveeddttaaggeett..    

BBiillaagg  99::  KKrraavv  ttiill  uuddssttiilllliinngg::  

HHeerr  sskkaall  ttiillfføøjjeess  ii  kkoommmmeennttaarreerrnnee  ttiill  ffoorrssllaaggeett,,  aatt  bbååddee  FFCCII--ggooddkkeennddttee  uuddssttiilllliinnggeerr  ii  iinndd  oogg  uuddllaanndd  

ggæællddeerr..  ––  FFoorrssllaaggeett  bblleevv  hheerreefftteerr  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  1100::  FFoorrssllaagg  ttiill  eettiisskkee  aavvllssaannbbeeffaalliinnggeerr  ppuunnkktteerr  11  ––  1155::  

HHeerr  sskkaall  iinnddfføørreess  æænnddrriinnggeerr  ii  ppuunnkktt  1111  oomm  AAAA  ssttaattuuss  ((jjff..  æænnddrriinngg  uunnddeerr  bbiillaagg  77))  ssaammtt  ttiillfføøjjeellssee  ttiill  

ppuunnkktt  1144  oomm  uuddssttiilllliinnggeerr  bbååddee  ii  iinndd--  oogg  uuddllaanndd..    

DDeerr  bblleevv  ffrraa  ssaalleenn  ggjjoorrtt  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  bboorrttsseett  ffrraa  ddee  æænnddrriinnggeerr  ssoomm  nnuu  eerr  vveeddttaaggeett  uunnddeerr  bbiillaagg  

77,,  88  oogg  99,,  eerr  ddeett  ffrreemmssaattttee  ffoorrssllaagg  ii  bbiillaagg  1100  ffuullddssttæænnddiigg  oovveerreennsssstteemmmmeennddee  mmeedd  ddee  ttiiddlliiggeerree  

ggæællddeennddee  aavvllssrreegglleerr  ii  kklluubbbbeenn..  PPåå  ddeenn  bbaaggggrruunndd  bbeesslluutttteeddee  ddiirriiggeenntteenn  aatt  ssæættttee  ffoorrssllaaggeett  ttiill  ssaammlleett  

aaffsstteemmnniinngg  ii  sstteeddeett  ffoorr  aatt  bbeehhaannddllee  ddee  1155  ppuunnkktteerr  ssoomm  iinnddggåårr  ii  ffoorrssllaaggeett  ppuunnkktt  ffoorr  ppuunnkktt..  

AAffsstteemmnniinngg  mmeedd  ddee  uunnddeerr  bbiillaagg  77  oogg  99  bbeesslluutttteeddee    æænnddrriinnggeerr  ttiill  ffoorrssllaaggeett  iiffllgg..  bbiillaagg  1100  ggaavv  fføøllggeennddee  

rreessuullttaatt::  ffoorr  vvaarr  4455;;  iimmoodd  vvaarr  11;;  11  sstteemmmmeesseeddddeell  vvaarr  bbllaannkk..  FFoorrssllaaggeett  oomm  ddee  eettiisskkee  

aavvllssaannbbeeffaalliinnggeerr  mmeedd  rreetttteellsseerrnnee  ffrraa  bbiillaagg  77  oogg  99  eerr  hheerrmmeedd  vveeddttaaggeett..    
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BBiillaaggeennee  1111  ––  1133  oommhhaannddlleerr  kklluubbbbeennss  lliisstteerr  ppåå  hhjjeemmmmeessiiddeenn::  

BBiillaagg  1111::  FFoorrssllaagg  ttiill  hhvvaallppee--  oogg  ppaarrrriinnggsslliissttee::  EEfftteerr  eenn  lliillllee  kkoorrrreekkttuurrrreetttteellssee  ttiill  ffoorrssllaaggeett  oomm  aatt  ””ddeerr””  ii  

ssttaarrtteenn  aaff  lliinnjjee  22  sslleetttteess,,  bblleevv  ffoorrssllaaggeett  ssaatt  ttiill  sskkrriiffttlliigg  aaffsstteemmnniinngg::  ffoorr  vvaarr  3366;;  iimmoodd  vvaarr  99;;    22  

sstteemmmmeesseeddlleerr  vvaarr  bbllaannkkee..  ––  FFoorrssllaaggeett  eerr  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  1122::  HHaann//ttæævvee  lliisstteerr::  HHeerr  sskkaall  AAAA--ssttaattuuss  22  ffjjeerrnneess  jjff..  bbeesslluuttnniinnggeenn  uunnddeerr  bbiillaagg  77;;  MMeedd  ddeennnnee  

æænnddrriinngg  bblleevv  ffoorrssllaaggeett  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

LLoonnee  ttiillfføøjjeeddee  hheerr,,  aatt  aavvllssggooddkkeennddeellsseerrnnee  bboorrttffaallddeerr  oogg  eerrssttaatttteess  aaff  aavvllsslliisstteerr  ffoorr  hhaannnneerr  oogg  ttæævveerr..  

HHvviiss  nnooggeenn  ii  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  ppaarrrriinngg  ii  uuddllaannddeett  hhaarr  bbrruugg  ffoorr  eett  ddookkuummeenntt  ppåå  aatt  hhuunnddeenn  ooppffyyllddeerr  

DDBBSSKK’’ss  kkrraavv  ttiill  aavvllsshhuunnddee,,  vviill  ddeettttee  aallttiidd  kkuunnnnee  ffååss  vveedd  hheennvveennddeellssee  ttiill  kklluubbbbeenn..  

BBiillaagg  1133::  OOppddrræætttteerrlliissttee::  DDeenn  ssiiddssttee  ssæættnniinngg  ””DDiissppoossiittiioonnssrreett  lliiggeessttiilllleess  mmeedd  eejjeerrsskkaabb””  ggiivveerr  iikkkkee  

mmeenniinngg  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ooppttaaggeellssee  ppåå  kklluubbbbeennss  ooppddrræætttteerrlliissttee  oogg  bblleevv  ddeerrffoorr  sslleetttteett  ffrraa  ffoorrssllaaggeett,,  iinnddeenn  

ddeett  bblleevv  ssaatt  ttiill  aaffsstteemmnniinngg..  FFoorrssllaaggeett  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  1144::  FFoorrssllaagg  ttiill  kklluubbbbeennss  rreegglleerr  ffoorr  nneeddssæætttteellssee  oogg  aarrbbeejjddssoommrrååddeerr  ffoorr  aavvllss--  oogg  

ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett::  

DDeettttee  ffoorrssllaagg  kkaann  nnuu  iikkkkee  bbeehhaannddlleess,,  iiddeett  bbeessttyyrreellsseennss  ffoorrssllaagg  ––  BBiillaagg  33::  §§  44  ssttkk..  44  --  oomm  nneeddssæætttteellssee  

aaff  aavvllssuuddvvaallgg  iikkkkee  bblleevv  vveeddttaaggeett..  AArrnnoo  ffoorreesslloogg,,  aatt  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  ggiivveerr  bbeemmyynnddiiggeellssee  ttiill  aatt  

bbeessttyyrreellsseenn  oogg  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  kkaann  ttiillrreettttee  ffoorrssllaaggeett  ii  ffoorrhhoolldd  ttiill  ddaaggeennss  

ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggssbbeesslluuttnniinnggeerr..  DDeettttee  ffoorrssllaagg  bblleevv  eennsstteemmmmiiggtt  vveeddttaaggeett..  

BBiillaagg  1155::  FFoorrssllaagg  oomm  aatt  ssæættttee  aallddeerreenn  oopp  ttiill  1100  åårr  ppåå  SSttiillll  ggooiinngg  ssttrroonngg  lliisstteenn::  ffrraa  AAssllaauugg  TTeeiisslleevv  

BBeessttyyrreellsseenn  ffoorreesslloogg  aatt  vvii  bbiibbeehhoollddeerr  aallddeerreenn  vveedd  ddee  99  åårr,,  hhvviillkkeett  ffiikk  oovveerrvveejjeennddee  fflleerrttaall..    

AAssllaauuggss  ffoorrssllaagg  eerr  hheerreefftteerr  ffoorrkkaasstteett..  

  

AAdd..    99..    OOffffeennttlliiggggøørreellssee  aaff  rreessuullttaatteett  vveeddrr..  vvaallggeett  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn,,  aavvllssuuddvvaallggeett  oogg  

aavvllssuuddvvaallggssssuupppplleeaanntteerr::  

TTiill  bbeessttyyrreellsseenn  ggeennooppssttiilllleerr  KKuurrtt  TThhoommsseenn,,  JJeeaanneettttee  MMiicchheellsseenn,,  DDoorrttee  PPaalluuddaann  oogg  KKaarriinn  NNiieellsseenn..  DDaa  

ddeerr  iikkkkee  eerr  ooppssttiilllleett  fflleerree  eenndd  ddeerr  sskkaall  bbrruuggeess  eefftteerr  kklluubbbbeennss  vveeddttææggtteerr  eerr  ddee  44  ooppssttiilllleeddee  vvaallggtt,,  ((eett  

ssååkkaallddtt  ffrreeddssvvaallgg))  BBeessttyyrreellsseenn  ffoorrttssæætttteess  ssåålleeddeess  uuæænnddrreett..  BBeessttyyrreellsseenn  hhaarr  iinnggeenn  ssuupppplleeaanntteerr..  

TTiill  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ggeennooppssttiilllleerr  EErriikkaa  BBrroommoossee  oogg  CCoonnnniiee  BBeecckk  ooppssttiilllleerr..  DDaa  ddeerr  hheelllleerr  

iikkkkee  hheerr  eerr  fflleerree  ooppssttiilllleeddee  eenndd  ddeerr  sskkaall  bbrruuggeess  eerr  ddee  ttoo  ooppssttiilllleeddee  vvaallggtt..  BBeessttyyrreellsseenn  sskkaall  uudd  oovveerr  ddee  

vvaallggttee  kkaannddiiddaatteerr  uuddppeeggee  22  mmeeddlleemmmmeerr  ttiill  uuddvvaallggeett..  AAvvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  hhaarr  hheelllleerr  iinnggeenn  

ssuupppplleeaanntteerr..  

VVii  hhaarr  ii  ddaagg  bbeesslluutttteett  ––  uunnddeerr  bbiillaagg  55  oomm  vvaallgg  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  ––  aatt  mmaann  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeerr  kkaann  

ssuupppplleerree  bbeessttyyrreellsseenn  oogg  vvæællggee  ssuupppplleeaanntteerr,,  ssååffrreemmtt  ddeerr  iikkkkee  hhaarr  vvæærreett  ooppssttiilllleeddee  kkaannddiiddaatteerr  nnookk..  

DDaa  ddeettttee  ii  åårr  hhaarr  vvæærreett  ttiillffæællddeett  ffoorreesslloogg  ddiirriiggeenntteenn,,  aatt  vvii  ––  ppåå  ffoorrvveenntteett  ggooddkkeennddeellssee  ffrraa  DDKKKK  aaff  

ddeenn  ttiiddlliiggeerree  ppåå  ddaaggeenn  vveeddttaaggnnee  æænnddrriinngg  ttiill  §§88  ssttkk..  44  aa,,  --  vvæællggeerr  ssuupppplleeaanntteerr  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  oogg  ttiill  

aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  ddiirreekkttee  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn,,  ssååffrreemmtt  nnooggllee  aaff  ddee  ttiillsstteeddeevvæærreennddee  hhaarr  

llyysstt  ttiill  aatt  ssttiillllee  oopp..        

IInnddeenn  aaffsstteemmnniinngg  oomm  ssuupppplleeaanntteerr  ttiill  bbeessttyyrreellsseenn  ggjjoorrddee  ffoorrmmaannddeenn  ooppmmæærrkkssoomm  ppåå,,  aatt  ddeenn  ssoomm  

mmååttttee  bblliivvee  vvaallggtt  ttiill  11..  ssuupppplleeaanntt  vviillllee  sskkuullllee  iinnddttrrææddee  ddiirreekkttee  ii  bbeessttyyrreellsseenn,,  iiddeett  CChhrriissttiiaann  NNiissss  kkoorrtt  



DDaannsskk  BBeerrnneerr  SSeennnneenn  KKlluubb  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSiiddee  77  aaff  77  

  

fføørr  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  hhaavvddee  vvaallggtt  aatt  ttrræækkkkee  ssiigg  ffrraa  bbeessttyyrreellsseenn  pp..gg..aa..  aarrbbeejjddsspprreess  oogg  ddeerrmmeedd  

mmaanngglleennddee  ttiidd..  

TTiill  bbeessttyyrreellsseessssuupppplleeaanntteerr  bblleevv  hheerreefftteerr  ffoorreessllååeett::  RRiikkkkee  MMoolllleerruupp  oogg  LLiissee  KKjjæærr..  BBeeggggee  vvaarr  vviilllliiggee  ttiill  

aatt  mmooddttaaggee  vvaallgg,,  ddoogg  øønnsskkeeddee  LLiissee  kkuunn  aatt  vvæærree  22..  ssuupppplleeaanntt  pp..gg..aa..  hheennddeess  øøvvrriiggee  aakkttiivviitteetteerr  ffoorr  

kklluubbbbeenn..  DDeenn  ooppffoorrddrriinngg  ffuullggttee  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn..  DDeenn  sskkrriiffttlliiggee  aaffsstteemmnniinngg  ggaavv  fføøllggeennddee  

rreessuullttaatt::  RRiikkkkee  MMoolllleerruupp  3355  sstteemmmmeerr  oogg  LLiissee  KKjjæærr  88  sstteemmmmeerr  ––  44  sstteemmmmeerr  vvaarr  bbllaannkkee..  RRiikkkkee  

MMoolllleerruupp  eerr  ddeerrmmeedd  vvaallggtt  ttiill  11..  ssuupppplleeaanntt  oogg  ttrrææddeerr  ddiirreekkttee  iinndd  ii  bbeessttyyrreellsseenn..    

GGeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  vvaallggttee  hheerreefftteerr  ooggssåå  aatt  ssuupppplleerree  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  mmeedd  22  

ssuupppplleeaanntteerr..    

FFoorreessllååeett  bblleevv  DDoorrttee  HHaannsseenn  oogg  TTiinnee  KKlloosstteerr;;  DDoorrttee  ssaaggddee  jjaa  ttaakk,,  mmeenn  TTiinnee  aaffsslloogg..  JJooaann  KKjjeellddsseenn  

bblleevv  hheerreefftteerr  ffoorrssllååeett  oogg  vviillllee  ggeerrnnee  ooppssttiillllee..  DDeerr  vvaarr  iikkkkee  fflleerree  ooppssttiilllleeddee  vvaarr  ddee  ttoo  vvaallggtt  mmeenn  ddeett  

sskkuullllee  aaffggøørreess,,  hhvveemm  ddeerr  sskkuullllee  vvæærree  11..  oogg  22..  ssuupppplleeaanntt..  DDaa  ddee  ttoo  ooppssttiilllleeddee  ppåå  sstteeddeett    aaffttaallttee,,  aatt  

DDoorrtthhee  sskkuullllee  vvæærree  11..  ssuupppplleeaanntt,,  JJooaann  KKjjeellddsseenn    22..  ssuupppplleeaanntt  oogg  ddaa  iinnggeenn  ppåå  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn  

hhaavvddee  iinnddssiiggeellsseerr  mmoodd  ddeett,,  bblleevv  ddeett  ttaaggeett  ttiill  eefftteerrrreettnniinngg  oogg  ddeerr  bblleevv  iikkkkee  aaffhhoollddtt  sskkrriiffttlliigg  

aaffsstteemmnniinngg  ppåå  ddeettttee  ppuunnkktt..  

  

AAdd..    1100    VVaallgg  aaff  22  rreevviissoorreerr  oogg  11  rreevviissoorrssuupppplleeaanntt::  

LLiilliiaann  MMiilleekk  MMaaddsseenn  oogg  PPeerr  SSaalloommoonnsseenn  hhaarr  iinnddvviillggeett  ii  aatt  ffoorrssæættttee  oogg  bblleevv  ggeennvvaallggtt..  CChhrriissttiiaann  NNiissss    

bblleevv  vvaallggtt  ssoomm  nnyy  ssuupppplleeaanntt..  

  

AAdd..    1111    EEvveennttuueelltt::  

KKuurrtt  ttaakkkkeeddee  LLiilliiaann  MMiilleekk  MMaaddsseenn  ffoorr  hheennddeess  iinnddssaattss  ii  aavvllss--  oogg  ssuunnddhheeddssuuddvvaallggeett  oogg  hhååbbeerr  aatt  ssee  

hheennddee  ssnnaarrtt  iiggeenn..  TTaakk  ttiill  CChhrriissttiiaann  NNiissss  ffoorr  hhaannss  iinnddssaattss  ii  bbeessttyyrreellsseenn..      

TTaakk  ttiill  AArrnnoo  ffoorr  aatt  ssttyyrree  bbeeggiivveennhheeddeerrnneess  ggaanngg..    

AArrnnoo  ttaakkkkeeddee  ffoorr  eenn  ggoodd  oogg  kkoonnssttrruukkttiivv  ddeebbaatt  ii  eenn  ggoodd  ttoonnee  ––  ddeett  kkllææddeerr  aallttiidd  eenn  hhuunnddkklluubb  oogg  

aaffsslluutttteeddee  ggeenneerraallffoorrssaammlliinnggeenn....      

  

RReeffeerraatteett  ggooddkkeennddtt  ddeenn  1122..  mmaajj  22001122  

  

  

AArrnnoo  MMaarrkk          CCoonnnniiee  BBeecckk  

DDiirriiggeenntt        RReeffeerreenntt  

      

  


