
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 10. april 2003 kl. 18:30 i 
Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor, Jørgen Frederiksen, Henrik Glyb og Clarisse 
Sternberg (fra kl. 19:00). 
 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og administrerende direktør Henning 
Andersen. 
 
Fraværende: June Hansen og Peter Rytter Nielsen. 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Revisionsprotokol 
3. Status på stiftelsen 
 a. Tinglysning 
 b. Landsbyggefonden 
4. Udlejningsforhold 
 a. Medlemsfortegnelse 
 b. Vedtægter til andelshavere 
 c. Særlige fortrinsretter ved tildeling af ledige boliger 
 d. Aftale om indstilling til ungdomsboliger 
 e. Beboermaximum 
 f. Bytte- og fremlejeregler 
 g. Arbejdsgang ved bytning af boliger 
 h. Orientering om særlige lejeforhold 
5. Overgang fra A- til B-ordning 
6. Regnskab med tilhørende revisionsprotokol 
7. Administrationsaftale 
8. Arkivforhold 
9. Pjece til beboerne om kontaktpersoner 
10. Inkassopolitik 
11. Finansering af anskaffelse af traktor 
12. Personaleforhold 
13. Individuel modernisering 
14. Eventuelt 
15. Næste møde 
 
 
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SENESTE MØDE 
 
Referat fra møde den 6. februar 2003 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Punktet henvises til behandling under dagsordenens punkt 6. 
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3. STATUS PÅ STIFTELSEN 
 
3.a Tinglysning 
 
ToldSkat Sydsjælland har afgivet vejledende udtalelse om, at navneændring med 
identitetsskift til Andelsboligforeningen Frydenhøjparken kan ske til en tinglysningsafgift på 
1.400,00 kr.  
 
Advokat Jakob Busse har nu - efter modtagelsen af de underskrevne vedtægter - fremsendt 
sagen om navneændring til tinglysning. 
 
3.b Landsbyggefonden 
 
AKB har til Landsbyggefonden indberettet ændringerne af stamdata vedrørende udskillelse og 
stiftelse af Andelsboligforeningen Frydenhøjparken Det er ved brev af 11. marts 2003 fra 
Landsbyggefonden meddelt, at Andelsboligforeningen Frydenhøjparken har fået tildelt 
boligorganisationsnr.: 0672. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
4. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
4.a Medlemsfortegnelse 
 
Der er udleveret medlemsfortegnelse til bestyrelsens medlemmer til godkendelse. 
 
Det skal bemærkes, at medlemsfortegnelsen skal tage højde for den beslutning, der måtte 
tages i efterfølgende punkt om beboere i ungdomsboliger. 
 
Efter godkendelse udsendes et brev og medlemsbevis til beboere bilagt vedtægter og 
beboerinformation om medlemsskab på den interne venteliste. 
 
Beboerinformationen og forslag til brev var udsendt til bestyrelsen forud for mødet. 
 
Hvis interne opnoteringer har samme anciennitetsdato skal der foretages lodtrækning, 
såfremt 2 ønsker samme tilbud. 
 
Når opsigelser modtages, skal der sendes kopi til ejendomskontor og bestyrelse. 
 
Det blev aftalt, at der kun udleveres medlemslister (anciennitetsliste) på anfordring. 
 
Det blev på bestyrelsesmødet aftalt, at administrationen endnu engang skulle kontrollere 
opnoteringen fra Glostrup Boligselskab af hensyn til anciennitet. Endvidere, at 
opnoteringsventelisten skulle vurderes efter første opdatering, om der skulle standses for nye 
opnoteringer eller listen fortsat var åben. 
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen tilskriver medlemmerne i Frydenhøjparken om medlemskab og 
om, at der trækkes et beløb til dækning af indskud. 
 
4.b Vedtægter 
 
Vedtægterne foreligger i underskrevet stand, og vil blive udsendt sammen med 
medlemsbevis efter godkendelse af medlemsfortegnelsen. 
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Kopi af vedtægterne skal udsendes til samtlige medlemmer. 
 
4.c Særlige fortrinsrettigheder ved tildeling af ledige boliger 
 
I henhold til udlejningsbekendtgørelsens §8 kan boligorganisationen beslutte, at 
fortrinsrettigheden for beboere til at søge en anden bolig ikke skal gælde lejere i 
ungdomsboliger, idet en ungdomsbolig ikke henhører under kategorien familiebolig. 
 
Ved flytning fra en ungdomsbolig afgives der således ikke en anden familiebolig. 
 
På bestyrelsesmøde den 7. november 2002, besluttede bestyrelsen at udsætte spørgsmålet 
om beboere i ungdomsboliger, skal have samme rettigheder som beboere i familieboliger til 
at søge internt, når en bolig bliver ledig. 
 
Bestyrelsen besluttede, at ungdomsboliger ikke har medlemskab i foreningen, og at 
ungdomsboligerne heller ikke har fortrinsret ved ledige familieboliger i foreningen. 
 
4.d Aftale om indstilling til ungdomsboliger 
 
På bestyrelsesmøde den 6. februar 2003 blev der udleveret et forslag til aftale mellem 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken og CentralIndstillingsUdvalget (CIU) om indstilling af 
lejere til foreningens ungdomsboliger. 
 
Bestyrelsen besluttede, at sagen skulle genoptages på bestyrelsesmøde den 10. april 2004. 
 
Da CIU er overgået til administration under Dan-ejendomme, og situationen omkring 
anvisning af almene ungdomsboliger er uafklaret, indstilles det, at sagen udsættes til næste 
møde. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge anvisningsaftalerne, som AKB efterfølgende måtte indgå for 
øvrige ungdomsboliger. 
 
4.e Beboermaximum 
 
Kommunalbestyrelsen i Hvidovre besluttede i møde den 22. august 2000, at §§ 52 a-c i Lov 
om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af 
almene boliger (lov nr. 405 af 31. maj 2000) omhandlende beboermaksimum skal gælde for 
Hvidovre Kommune med virkning fra 22. august 2000. 
 
Reglerne vil kun gælde, såfremt boligorganisationerne meddeler, at reglerne om 
beboermaximum skal finde anvendelse i boligorganisationen. 
 
En beslutning herom vil indebære, at udlejer ikke længere må leje en bolig ud til flere end to 
personer pr. beboelsesrum. 
 
Antallet af  personer der bor i lejemålet, må heller ikke i boperioden overstige 2 personer pr. 
beboelsesrum. Dog undtaget hvis forøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever 
eller disses børn. 
 
Der kan i visse tilfælde gives dispensation, så der må bo flere end 2 personer pr. 
beboelsesrum. 
 
Dispensation kan bl.a. gives, hvis det drejer sig om syge eller ældre plejekrævende 
slægtninge eller andre tvingende sociale hensyn. 
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Dispensation kan kun søges hos kommunen, boligorganisationen har ikke lovgivningsmæssig 
mulighed til at tage stilling til dette. 
 
Hvis antallet af personer overstiger 2 pr. beboelsesrum, uden at kommunen har givet 
dispensation, vil der komme et påkrav fra kommunen til lejer om, at lejeforholdet vil blive 
ophævet, hvis overskridelsen af beboermaksimum ikke bringes i orden. 
 
Bestyrelsen besluttede, at Andelsboligforeningen Frydenhøjparken skal tilmeldes ordningen 
om beboermaximum. 
 
4. f Bytte- og fremlejeregler 
 
I henhold til bytte- og fremlejereglerne kan udlejer modsætte sig en bytning eller fremleje, 
såfremt boligen efter en bytning eller fremleje vil blive beboet af flere end 1 person pr. rum. 
 
Reglen om at udlejer skal modsætte sig en bytning eller fremleje, hvis boligen efter bytning 
eller fremleje vil blive beboet af mere en 2 pr. rum, gælder dog kun såfremt der er indført 
beboermaximum. 
 
Bestyrelsen besluttede at følge begge regelsæt omkring beboermaximum i forbindelse med 
bytning eller fremleje. 
 
4. g Arbejdsgang ved bytninger af boliger 
 
Administrationen har udarbejdet et forslag til arbejdsgang i forbindelse med bytninger i 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken. 
 
Forslaget er udsendt til bestyrelsen forud for mødet. 
 
Beslutning vedrørende punktet om bytte- og fremlejeregler skal indarbejdes i nærværende 
punkt vedrørende arbejdsgang ved bytninger af boliger. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget, der blev underskrevet på bestyrelsesmødet. Forslaget skal 
tilføjes de nu besluttede regler om bytning og fremleje. 
 
4. h Orientering om særlige lejeforhold 
 
Punktet refereres ikke i den offentlige udgave af referatet, på grund af personfølsomme 
oplysninger. 
 
 
5. OVERGANG FRA A- TIL B-ORDNING 
 
Der kan vælges mellem to forskellige ordninger for fraflytning kaldet henholdsvis A-ordning 
og B-ordning. 
 
I A-ordningen foretages normalistandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Afdelingen 
overtager gradvist den økonomiske forpligtelse for normalistandsættelsen med 1% om 
måneden, indtil afdelingen efter 8 år og 4 måneder betaler udgiften fuldt ud ved fraflytning.  
I B-ordningen istandsættes lejlighederne ikke ved fraflytning, men der henlægges hvert år et 
beløb på lejlighedens vedligeholdelseskonto, som beboerne kan anvende til 
vedligeholdelsesudgifter i boperioden. 
 
I begge vedligeholdelsesordninger skal beboerne ved fraflytning betale for 
istandsættelsesudgifter, som skyldes misligholdelse. 
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Beboerne tager på en generalforsamling stilling til, om afdelingen skal skifte 
vedligeholdelsesordning fra A-ordning til B-ordning.  
 
Forslaget til orientering til beboerne er forud for mødet udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
 
Bestyrelsen besluttede, at en eventuel overgang skal drøftes på den førstkommende 
generalforsamling. 
 
Administrationen fremsender tilrettet forslag til bestyrelsen. 
 
 
6. REGNSKAB MED TILHØRENDE REVISIONSPROTOKOL 
 
Boligorganisationen 
 
Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet 
tilsendt bestyrelsens medlemmer. 
 
Boligorganisationens regnskab viser et underskud på 19.970 kr., der skyldes ekstraordinære 
opstartsudgifter. 
 
Underskuddet på 19.970 kr. foreslås overført til konto 805 - arbejdskapitalen og 
efterfølgende dækkes af dispositionsfonden, hvorefter den udgør 0 kr., som det fremgår af 
note 6 på side 5 i regnskabet. 
 
Dispositionsfonden 
 
Dispositionsfonden udgør 335.863 kr., hvor det hele er disponibelt. Tilgang og afgang 
fremgår af note 5 på side 5 i regnskabet. 
 
Boligorganisationen har pr. 31. december 2002 omsætningsaktiver for i alt 1.832.037 kr., 
hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 1.493.774 kr. Forskellen 
betyder, at selskabet har en tilfredsstillende likviditet. 
 
Selskabets blance udviser 1.832.037 kr. 
 
Byggefonden 
 
Årsregnskab og revisionsprotokol var forud for mødet udsendt til bestyrelsens medlemmer. 
 
Byggefondens balance udviser 5.721.786 kr., som udgør indestående prioritetsafdrag i 
afdelingen. 
 
Afdeling Frydenhøjparken 
 
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 180.864 kr. 
 
Der var forventet et underskud på 147.015 kr. ved udarbejdelse af budgetkontrollen pr. 31. 
december 2002. Afvigelse skyldes primært regulering af feriepengeforpligtelse 2001 (konto 
134). 
 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2002 fremkommer på følgende konti: 
 

Bestyrelsesmøde den 10. april 2003  Side 5 af 10 



Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 
Færre udgifter/flere indtægter 
 
- Besparelse på vandafgifter på 65.701 kr. (konto 107) 
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på 6.327 kr. (konto 111.1) 
- Besparelse på administrationsbidrag på 12.385 kr. (konto 112.1) 
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på 20.548 kr. (konto 204-206) 
 
Flere udgifter/færre indtægter 
- Merudgift på nettokapitaludgifter på 64.924 kr. (konto 101) 
- Merudgift på ejendomsskatter på 74.076 kr. (konto 106) 
- Merudgift på renovation på 65.722 kr. (konto 109) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på 72.968 kr. (konto 115)  
- Merudgift på diverse udgifter på 9.856 kr. (konto 119) 
- Merudgift på korrektion tidligere år på 28.063 kr. (konto 123) 
. Færre indtægter vedr. tilskud fra boligorganisationen på 12.600 kr. (konto 203.1) 
 
Herudover er der afsat 40.000 kr. (konto 119.9) til uforudsete udgifter. Der udgiftsføres ikke 
på denne konto, da uforudsete udgifter altid udgiftsføres på de konti, som udgifterne 
vedrører. 
 
På konto 116 - planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser var der budgetteret med 
en udgift på 688.000 kr. Forbruget udgjorde 672.160 kr. 
 
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde pr. 31. 
december 2002 1.596.508 kr. 
 
Afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytning giver ikke anledning til bemærkninger, idet 
henlæggelserne pr. 31. december 2002 udgjorde 450.863 kr. 
 
Afdelingens samlede henlæggelser - med fradrag af årets underskud pr. 31. december 2002 - 
udgjorde 2.304.727 kr., og afdelingens mellemregningssaldo udgjorde 1.399.058 kr. 
Forskellen her imellem skyldes lån af egne midler til forbedringsarbejdet indvididuel 
modernisering køkken/bad. 
 
Balance 
 
Afdelingens balance pr. 31 december 2002 udviser 69.295.432 kr. 
 
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 635,56 kr. pr. m². 
 
Huslejeændringer i regnskabsåret 
 
Ud over den gennemførte lejeforhøjelse pr. 1. januar 2002 på i alt 6,88 kr. pr. m² har der 
ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. 
 
Generelt 
 
Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for selskab og afdelinger 
samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. 
Revisionsprotokollen 
 
Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller forbehold, ud over det på 
side 7 anførte omkring henlæggelser. 
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Bestyrelsen godkendte årsregnskaberne for boligorganisationen, byggefonden og afdelingen 
og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning samt indstiller årsregnskabet til 
generalforsamlingens godkendelse. 
 
Bestyrelsen godkendte endvidere oplægget som bestyrelsens årsberetning for den 
økonomiske udvikling i boligorganisationen og dets afdelinger jf. bestemmelserne i Vejledning 
om drift af almene boliger m.v., og indstiller beretningen til generalforsamlingens 
godkendelse. 
 
 
7. ADMINISTRATIONSAFTALE 
 
På seneste møde i organisationsbestyrelsen blev administrationsaftale for 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken drøftet. 
 
Det blev på mødet aftalt, at administrationsaftalen skulle indeholde en formulering omkring 
forsikringsforholdene - herunder, at forsikringsforholdene skal drøftes én gang om året, 
respektive gennemgås én gang om året med bestyrelsen. 
 
I denne anledning foreslås administrationsaftalens punkt 1.4 og 1.5 ændret til følgende: 
 
1.4 Administrator skal sikre, at der er tegnet lovpligtige forsikringer i forhold til 

andelsboligforeningens bygninger og ansatte. Øvrige forsikringer besluttes særskilt af 
andelsboligforeningens bestyrelse. 

 
1.5 Foreningen kan anmode om at deltage i AKB's aftale med mæglerfirmaet Willis med 

henblik på én gang årligt at få vurderet forsikringsporteføljen. 
 
Yderligere foreslås bilag 1 ændret til at opliste foreningens nugældende forsikringer. 
 
Administrationsaftalen med de foreslåede ændringer er vedlagt til organisationsbestyrelsens 
orientering og formandens underskrift. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag til administrationsaftale og underskrev denne. 
 
 
8. ARKIVFORHOLD 
 
Efter drøftelse med formanden foreslås, at hovedarkivet for Andelsboligforeningen 
Frydenhøjparken placeres hos administrator, Boligselskabet AKB s.m.b.a. 
 
Administrator foranlediger udarbejdet en arkivnøgle.  
 
1. februar og 1. august udskriver AKB en fortegnelse over de sager, som arkivet indeholder. 
Fortegnelse tilgår formanden for organisationsbestyrelsen.  
 
Formanden kan altid rette henvendelse og bede om kopi af en konkret sag, der opbevares i 
arkivet.  
 
Bestyrelsen besluttede, at hovedarkivet kan placeres hos administrator, Boligselskabet AKB 
s.m.b.a. 
 
9. PJECE TIL BEBOERNE OM KONTAKTPERSONER 
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Til organisationsbestyrelsens orientering er vedlagt pjece, der kort beskriver, hvem hos 
administrator der er ansvarlig for de forskellige områder. 
 
Forinden udsendelse til Andelsboligforeningen Frydenhøjparkens beboere, bedes 
organisationsbestyrelsen tage stilling til pjecens indhold. 
 
Bestyrelsen godkendte udsendelse af pjecen, samt at der afholdes et introduktionsmøde for 
de medarbejdere, der er involveret. Mødet afholdes i bestyrelsens mødelokale. 
 
 
10. INKASSOPOLITIK 
 
Til brug for bestyrelsens beslutning om inkassopolitik, er Boligselskabet AKB’s inkassopolitik 
udleveret til bestyrelsen. 
 
Indtil der er vedtaget en inkassopolitik for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, følger 
administrator over for andelsboligforeningens beboere Boligselskabet AKB's inkassopolitik. 
 
Bestyrelsen godkendte at følge den af Boligselskabet AKB s.m.b.a. udarbejdede 
inkassopolitik, som dateret i notat af 31. marts 2003. 
 
 
11. FINANSERING AF ANSKAFFELSE AF TRAKTOR 
 
Der var tidligere indhentet tilbud på anskaffelse af ny traktor med den eksisterende traktor 
som indbyttet objekt. 
 
Den samlede sum androg 307.000 kr. incl. moms. 
 
Administrationen blev bemyndiget til at foretage indkøb af en traktor til maksimalt 307.000 
kr. incl. moms, såfremt finansieringen kunne foregå via boligafdelingens egne midler. 
 
 
12. PERSONALEFORHOLD 
 
Administrationen orienterede om, at der var fremsendt bekræftelse på Bent Kyrdals 
stillingsophør pr. 1. oktober 2003. 
 
Bestyrelsen var enige om, at der udbetales en særlig feriegodtgørelse på 3,5% i 2003, og 
derefter følges AKB's politik på feriegodtgørelsesområdet. 
 
Der skal fremsendes en funktionsbeskrivelse for AKB's driftsledere til bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har planlagt, at der ansættes en driftsleder til at varetage lokalkontorets 
arbejdsopgaver med virkning fra 1. september 2003. Administrationen skal udarbejde forslag 
til ansættelsesprocedure og annoncetekst. 
 
 
13. INDIVIDUEL MODERNISERING 
 
I forbindelse med et møde med Københavns Kommune, tilsynet med støttet byggeri, er AKB 
blevet gjort opmærksom på, at der kan opstå problemer i forbindelse med finansiering af 
individuelle moderniseringer. 
I nogle af AKB's afdelinger har der - ligesom i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken - i de 
senere år været foretaget individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser. Den 
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individuelle finansiering af udgifterne, med lejeforhøjelser til de beboere, der har fået 
foretaget moderniseringen, er godkendt af de respektive kommuner. 
 
Udgangspunktet for disse moderniseringer har været, at de beboere, der ønskede at få 
foretaget modernisering, kunne få det mod at afholde udgiften som en lejeforhøjelse. 
Beboere, der ikke ønskede modernisering, blev ikke berørt af udgiften. 
 
Baggrunden for den individuelle modernisering var, at beboere, der ønskede modernisering, 
men ikke kunne eller ville afholde udgiften selv, kunne få arbejdet udført og betale udgiften 
via en lejeforhøjelse. I forbindelse med fraflytning fortsætter den nye beboer betaling af 
restudgiften via forhøjet leje. 
 
Tilsynet for støttet byggeri har oplyst, at der kan være problemer med individuel finansiering i 
forhold til driftsbekendtgørelsen. 
 
Det påhviler afdelingen at afholde udgifter til renovering - og derved udskiftning - af blandt 
andet køkkener og badeværelser. Såfremt der indgår forbedringer i moderniseringerne skal 
den del af udgifterne, der vedrører forbedringerne, pålægges lejen for de lejemål, der har 
fået forbedringen. Ændring af den indbyrdes fordeling af balancelejen skal forinden 
godkendes af kommunalbestyrelsen. 
 
Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan & Arkitektur har ved brev af 9. 
oktober 2002 til Socialministeriet og Erhvervs- og Boligstyrelsen redegjort for problemerne i 
forbindelse med individuel modernisering.  
 
I brevet oplyser kommunen, at de fremover vil følge en praksis med individuelle 
forbedringslejetillæg til balancelejen og anmoder om at høre nærmere, såfremt 
Socialministeriet eller Erhvervs- og Boligstyrelsen ikke er enige i, at Københavns Kommune 
fremover lovligt kan imødekomme godkendelse af individuelle forbedringstillæg til 
balancelejen. 
 
Plan & Arkitektur anmoder endvidere indtrængende om, at man fra statslig side snarest får 
præciseret lovhjelmen. 
 
Bestyrelsen besluttede at sætte sagen i bero - foreløbig indtil 1. september 2003 - og afvente 
en endelig afklaring på de lovmæssige konsekvenser af godtgørelser i forbindelse med 
individuel modernisering. 
 
 
14. EVENTUELT 
 
Det blev aftalt, at administrationen udarbejder forslag og prisniveau for udarbejdelse af en 
beboerhåndbog. 
 
Det blev ligeledes aftalt, at administrationen fremsender forskellige eksempler på 
eksisterende husordener i AKB's afdelinger.  
 
Eksemplerne skal bruges til inspiration for bestyrelsen til at udarbejde forslag til et nyt sæt 
husordensregler for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken. 
 
Endvidere blev det aftalt, at administrationen udarbejder en bestyrelseshåndbog hvori de 
formelle dokumenter for bestyrelsesarbejdet skal indgå. Denne håndbog udarbejdes uden 
beregning af administrationen. 
 
15. NÆSTE MØDE 
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Der blev aftalt følgende møder: 
 
20. maj 2003 kl. 18:30 - bestyrelsesmøde 
3. juni 2003 kl. 19:00 - generalforsamling 
4. september 2003 kl. 18:30 - bestyrelsesmøde 
23. september 2003 kl. 19:00 - afdelingsmøde 
13. november 2003 kl. 18:30 - bestyrelsesmøde 
 
 
Da der ikke forelå yderligere til behandling, hævedes bestyrelsesmødet kl. 22:00. 
 
 
 
12. maj 2003 
Referent: Henning Andersen/LE 
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