
   

Udskrift af forhandlingsprotokollen 
for ekspropriationskommissionen 

vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 

Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 

1. hæfte 

Besigtigelsesforretningen den 3.-4. februar 2015 

 
Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 10.00 samledes 
kommissionen i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 
70, Svendborg, for at afholde en besigtigelsesforret-
ning i anledning af etablering af en støjskærm ved 
Sundbrovej, Svendborg, mellem Johannes Jørgensens 
Vej og Høje Bøge Vej.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Lars Bebe og Hans 
Erik Nellegaard. 

Som repræsentant for Svendborg Kommune mødte 
Birger Jensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte projektleder Marianne 
Skovsbøl, landinspektør Jakob Anholm Hansen, til-
synsleder Melis Wattenburg og landinspektør Ove 
Kristensen, sammen med ingeniør Susanne Andersen 
og ingeniør Lars Find Larsen, begge COWI.   

For Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, 
mødte Helle Mærsk.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Kommissarius fremlagde brev af 26. november 2014 
fra Transportministeriet, hvormed projektet er fore-
lagt for ekspropriationskommissionen. 

Endvidere fremlagdes ”Forslag til tekniske bestem-
melser. Anlæg af ny støjskærm ved Sundbrovej i 
Svendborg. Besigtigelse, For en delstrækning langs 
hovedlandevej 205, km 41.955-42.365, november 
2014”, med tilhørende besigtigelses- og oversigts-

plan, tegn. nr. H20502-33001, dateret 26. november 
2014, samt plan og snit H20502-29530, dateret 27. 
november 2014. 

Følgende passerede: 

Vejdirektoratet redegjorde for projektet og udlevere-
de oversigtsplan med støjniveauer, tegn.nr. H20502-
29001, dateret 22. januar 2015. 

Forudsætninger 

Strækningen mellem Johs. Jørgensens Vej og Høje 
Bøge Vej udgør en del af hovedlandevej 205 Kværn-
drup – Svendborg som er en del af rute 9, der forlø-
ber fra Odense til Nykøbing Falster. Projektet er an-
læg af en støjskærm i henhold til Grønne Transport-
puljer (GTP), Transportministeriet, finanslovens § 
28.21.21.30. 

Transportministeriet har i brev af 26. november 2014 
henvist projektet til behandling ved Ekspropriations-
kommissionen jf. lov om fremgangsmåden ved ek-
spropriation vedrørende fast ejendom, § 12, stk. 1. 

Myndighedsgodkendelser  

Svendborg Kommune har ved e-mail af 27. januar 
2015 afgivet udtalelse om projektet, jf. Vejlovens § 
16.   

Kommunen foreslår ændring af støjskærmen ved 
ejendommen Høje Bøge Vej 62, så den placeres uden 
for det eksisterende skel og dermed kun i ringe grad 
berører ejendommen. 

Der gives endvidere udtryk for bekymring for trafik-
afviklingen i anlægsperioden. Specielt kan der blive 
problemer med at afvikle morgentrafikken, hvis fra-
kørslen fra Sundbrovej spærres. Det bør overvejes, 
om det er muligt at tidsbegrænse arbejdstiden, så fra-
kørslen holdes åben for morgentrafikken, alternativt 
om der kan etableres en interimsvej langs frakørslen.  
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Svendborg Kommune har den 6. februar 2015 med-
delt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 17 til 

etablering af støjskærm inden for Høje Bøge Skovens 
skovbyggelinje.

Tegningsliste 
Tegn.nr. Emne Kilometrering Mål Rev. 
H20502-33001 Besigtigelsesplan 41.930 – 42.420 1:500 - 
H20502-29530 Plan og snit 41.935 – 42.395 1:500/1:50 - 

 
Projektbeskrivelse 

Strækningen 

Projektet omfatter etablering af støjskærme på begge 
sider af hovedlandevej Sundbrovej i Svendborg mel-
lem Johs. Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej. 

Støjskærmene skal reducere støjgener for de nærme-
ste ejendomme bag støjskærmen. Støjskærmene etab-
leres som minimum 3,25 meter høje skærme, der be-
klædes med trælameller på begge sider af skærmene. 

Støjskærmene er beliggende i Svendborg Kommune. 

Generelle bestemmelser 

Støjafskærmning 

Der etableres støjskærme på følgende strækninger: 

Km. 41.955 – 42.360 Sundbrovejs vestlige side 

Km. 42.080 – 42.365 Sundbrovejs østlige side  

Byggelinjer 

Eksisterende byggelinjer på strækningen tinglyst 1. 
september 1972 ændres ikke. 

Servitut om støjskærm  

Der kan på tilstødende ejendomme pålægges servitut 
til sikring af støjskærmen og muligheden for tilsyn 
og vedligehold. Servitutten indeholder bestemmelser 
om: 

- Begrænsninger i forbindelse med udgravning 
i umiddelbar nærhed af støjskærmen. 

- Begrænsninger for så vidt angår type og stør-
relse på beplantning i umiddelbar nærhed af 
støjskærmen. 

- Ret til adgang over ejendomme i forbindelse 
med tilsyn og vedligeholdelse af støjskær-
men. 

Ud over ovenstående er almindelig havedrift fortsat 
mulig. 

Adgangsbegrænsning 

Eksisterende adgangsbegrænsning på strækningen 
opretholdes. 

Arbejdsareal m.v. 

Der kan eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs 
støjskærmen til brug i forbindelse med støjskærmens 
etablering samt midlertidigt arbejdsareal til brug som 
midlertidig adgang til støjskørmen i anlægsperioden.  

Anstillingsplads etableres på eksisterende vejareal. 

Øvrige forhold 

Udgiftsfordeling 

Støjskærmene projekteres, anlægges og betales for 
og af Vejdirektoratet. 

Fremmede ledninger 

Etablering af støjskærmene, herunder pælefundering, 
vil i størst mulig omfang ske under hensyntagen til 
eksisterende ledninger. Ledninger vil blive omlagt i 
fornødent omfang.  

Fremkomne bemærkninger på det indledende 
møde. 

• Vejdirektoratet oplyste, at anlægsarbejdet 
forventes udført i perioden ultimo juni - ul-
timo november 2015.  

• Flere fremmødte stillede spørgsmål om støj-
skærmens effekt og placering.  

Vejdirektoratet oplyste, at en absorberende 
skærm vil hindre reflekterende støj, at reflek-
teret støj som følge af en delvis transpa-
rent/fast skærm ikke vil have betydning for 
ejendommene på den modsatte vejside, at 
støjreduktionen er næsten den samme, uanset 
om skærmen udføres med absorberende eller 
med transparent/fast materiale, og at place-
ring på skråningstop er valgt udfra bl.a. hen-
synet til skærmens støjdæmpende effekt, der 
ville forringes ved en placering længere nede 
ad skråningen på grund af mindre højde over 
vejbanen. Vejdirektoratet tilstræber, at støjen 
umiddelbart bag støjskærmen reduceres mest 
muligt. Støjreduktionen for de enkelte ejen-
domme afhænger bl.a. af ejendommenes pla-
cering på strækningen samt af, i hvilket ni-
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veau over kørebanen ejendommen er belig-
gende.  

• Ejeren af matr.nr. 14r Skt. Jørgens, Svend-
borg Jorder, spurgte, hvorfor støjskærmen 
øst for Sundbrovej ikke føres helt frem til 
Johs. Jørgensens Vej.  

Vejdirektoratet oplyste, at man efter foretag-
ne beregninger har vurderet, at effekten af en 
forlængelse frem til Johs. Jørgensens Vej er 
for begrænset til at retfærdiggøre den for-
øgede anlægsomkostning.  

• Kommissarius oplyste på forespørgsel fra 
fremmødte, at bygninger o.lign., der er place-
ret på byggelinjeareal uden tilladelse, som 
udgangspunkt fjernes uden erstatning, hvis 
arealet skal bruges til et vejprojekt.  Endvide-
re vil de dispensationer fra byggelinjer, som 
kan meddeles af vejmyndigheden, normalt 
indeholde bestemmelser om fjernelse uden 
udgift for vejmyndigheden.   

Kommissarius oplyste desuden, at Vejdirek-
toratet efter det oplyste ved ekspropriationen 
vil påberåbe sig vejlovens regel om fradrag i 
ekspropriationserstatningen for de fordele, 
som det anlæg, hvortil der eksproprieres, 
medfører for restejendommen. 

Efter det indledende møde foretog kommissionen i 
fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de 
berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og bru-
gere havde lejlighed til at udtale sig. 

Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder.  

Ved ejendommen Høje Bøge Vej 62 (matr.nr. 30b 
Skt. Jørgens, Svendborg Jorder). 

Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 30b, 30e, 30f 
og 30g Sankt Jørgens, Svendborg Jorder og matr.nre. 
48d, 48t, 48r, 48s, 48q og 48v Sørup, Svendborg Jor-
der, mødte.  

• Ejerne af matr.nr. 30b Sankt Jørgens, Svend-
borg Jorder, Høje Bøge Vej 62 fremsatte øn-
ske om, at støjskærmen forlænges helt frem 
til Høje Bøge Vej.  Endvidere ønsker de, at 
støjskærmen rykkes længere væk fra huset af 
hensyn dominansvirkningen og lysforholde-
ne.  Eksisterende mur og halvtag skal fjernes.  

Svendborg Kommune har tilkendegivet, at 
man støtter lodsejerens ønsker.    

Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne 
for at imødekomme de fremsatte ønsker, men 
påpegede, at der formentlig vil være betyde-
lige anlægstekniske udfordringer forbundet 
hermed. En forlængelse kan være teknisk ud-
fordrende på grund af et stort fælles led-
ningstracé, der krydser Sundbrovej på lokali-
teten.  En rykning af støjskærmen væk fra 
huset vil være teknisk udfordrende, fordi 
støjskærmen i så fald skal etableres på selve 
skråningen i stedet for skråningstop. 

• Ejeren af matr.nr. 30f Sankt Jørgens, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 6,oplyste, at ejen-
dommen er solgt pr. 15. marts 2015, og at 
den nye ejer er orienteret om projektet. 

• For så vidt angår matr.nr. 30g Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, Bontvedvej 8, vil der 
skulle fjernes nogle nåletræer samt en eksi-
sterende tilbygning til garage. Arbejdsarealet 
kan tilpasses, således at eksisterende brænde-
skur ikke berøres.  Skuret vil eventuelt kunne 
lovliggøres på fjernelsesvilkår.  Ejerne vil 
selv fjerne tilbygningen til garagen.  

• For så vidt angår matr.nr. 48d Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 14, vil eksisterende 
skur og plankeværk på byggelinjeareal skulle 
fjernes. Ejeren ønsker selv at stå for fjernel-
sen. Eksisterende flisebelægning i arbejds-
arealets nordlige ende vil sandsynligvis kun-
ne bevares.   

• For så vidt angår matr.nr. 48t Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 18, vil brændeskur, 
udhus samt del af plankeværk på sokkel i 
sydskel skulle fjernes.  Belægning med her-
regårdssten ved skur kan sandsynligvis beva-
res.  

• For så vidt angår matr.nr. 48s Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 20, vil plankeværk, 
skur og overdækket terrasse skulle fjernes.    

• Repræsentanten for ejerne af matr.nr. 48r Sø-
rup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 22, frem-
lagde brev fra ejerne. Det gøres heri gælden-
de, at man af hensyn til bevarelse af den hid-
tidige brug af haven, såvel som herligheds-
værdien af terrasse og have, ønsker, at støj-
skærmen etableres på skråningen, som alle-
rede er vejareal.  Endvidere gøres opmærk-
som på, at den eksisterende terrasse er op-
bygget med dobbelte trævægge med isole-
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ring imellem, og at man derfor sætter 
spørgsmålstegn ved, om støjskærmen vil for-
bedre forholdene på ejendommen. Vejdirek-
toratet tilkendegav, at man på grund af ter-
rænforholdene ud for ejendommen ikke ser 
mulighed for at flytte støjskærmen, således at 
indgrebet i ejendommen kan undgås.  

• For så vidt angår matr.nr. 48v Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 28, vil bl.a. et eksi-
sterende el-stik på arbejdsarealet skulle flyt-
tes.  

Ved ejendommen Bontvedvej 30 (matr.nr. 48a Sø-
rup, Svendborg Jorder). 

Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 48p, 48n, 48m, 
48l, 48k, 48i, 48i, 48g og 48f Sørup, Svendborg Jor-
der, mødte. 

• For så vidt angår matr.nr.48p Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 34, skal et større træ 
og et brændeskur fjernes. 

• For så vidt angår matr.nr.48n Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 36, skal der ske re-
gulering af eksisterende vold og stensætning.  
Endvidere skal drivhus fjernes.   

• For så vidt angår matr.nr.48m Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 38, berøres eksiste-

rende drivhus ikke.  Vejdirektoratet vil un-
dersøge, om indgreb i eksisterende træterras-
se og plankeværk kan undgås.   

• For så vidt angår matr.nr.48l Sørup, Svend-
borg Jorder, Bontvedvej 40, skal et halvtag 
samt hegn fjernes. 

• Ejeren af matr.nr.48k Sørup, Svendborg Jor-
der, Bontvedvej 42 tilkendegav, at eksiste-
rende buske umiddelbart udenfor arbejdsare-
alet godt må ryddes i forbindelse med arbej-
det. 
Vejdirektoratet gav tilsagn herom. 

• Ejeren af matr.nr.48g Sørup, Svendborg Jor-
der, Bontvedvej 48 tilkendegav, at han ikke 
ønsker at genbruge sten fra eksisterende 
stensætning, der skal fjernes.  

• På matr.nr. 46b og 46h Sørup, Svendborg 
Jorder, Bontvedvej 52, foreslog Vejdirekto-
ratet på grundlag af besigtigelsen, at ad-
gangsvejen fra Bontvedvej til arbejdsarealet 
langs hovedlandevejen flyttes til en placering 
langs med skellet mod matr.nr. 48f.  

Herefter afsluttedes dagens møde. 

 

Henrik Hansen 

/Peter Valentin Rolnæs 

 

Onsdag den 4. februar 2015 kl. 9.00 samledes 
kommissionen ved ejendommen Høje Bøge Vej 52E, 
Svendborg for at fortsætte besigtigelsesforretningen i 
anledning af etablering af en støjskærm ved Sund-
brovej, Svendborg, mellem Johannes Jørgensens Vej 
og Høje Bøge Vej.  

Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspro-
priationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Trans-
portministeriet udnævnte medlemmer af kommissio-
nen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen. Endvidere 
mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes 
område udpegede medlemmer, Lars Bebe og Hans 
Erik Nellegaard. 

Som repræsentant for Svendborg Kommune mødte 
Birger Jensen. 

Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte 
Ellegaard. 

For Vejdirektoratet mødte projektleder Marianne 
Skovsbøl, landinspektør Jakob Anholm Hansen,  til-
synsleder Melis Wattenburg og landinspektør Ove 
Kristensen, sammen med ingeniør Susanne Ander-
sen, COWI.   

For Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, 
mødte Helle Mærsk.  

Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rol-
næs. 

Følgende passerede: 
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Fremkomne bemærkninger på de enkelte møde-
steder. 

Ved ejendommen Høje Bøge Vej 52E (matr.nr. 31h 
Skt. Jørgens, Svendborg Jorder). 

Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 31f og 31g, 
31k, 31i og 31l Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, 
mødte. 

• Den fremmødte for matr.nr. 31f og 31g 
Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, forhørte 
om forholdsregler i relation til evt. skader på 
ejendommen på grund af vibrationer fra 
spunsningsarbejde.  Ejeren ønsker i øvrigt at 
beholde veddet fra et større træ på arbejds-
arealet, som må fældes. Eventuelt vil ejeren 
selv fjerne træet, inden arbejdet påbegyndes.   

Vejdirektoratet oplyste, at alle ejendomme, 
hvor der skal udføres spunsningsarbejde, fo-
toregistreres inden arbejdsstart. Vejdirektora-
tet har efterfølgende oplyst, at man frafalder 
midlertidig brug af areal til adgangsvej på 
matr.nr. 31g. 

• For så vidt angår matr.nr. 31k Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, Høje Bøge Vej 52A kon-
stateredes, at tværgående plankeværk mod 
matr.nr. 31n ikke berøres, men at to sektioner 
flethegn langs Sundbrovej må fjernes.  

• Ejerne af matr.nr.e  31k og 31i Sankt Jør-
gens, Svendborg Jorder, fremsatte ønske om, 
at den øverste del af støjskærmen udføres 
med transparent materiale ud for deres ejen-
domme af hensyn til lysforholdene.  

Vejdirektoratet gav tilsagn om, at den øverste 
meter af støjskærmen vil blive udført med 
transparent materiale som ønsket af ejerne.  

• For så vidt angår matr.nr. 31l Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, der er fællesareal for 
grundejerforeningen, oplyste den fremmødte 
repræsentant, at uoverensstemmelserne mel-
lem skelforholdene ifølge matrikelkortet og 
skelforholdene i marken i den nordligste del 
af grunden skyldes hævd. Ejerne af matr.nre. 
14x og 14v Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, 
har oplyst, at de er enige i, at de har vundet 
hævd på arealet.   

Vejdirektoratet er indforstået med, at hævd-
forholdene berigtiges i forbindelse med den 
matrikulære berigtigelse efter anlægsarbej-
dernes afslutning.  

Nordenden af Fruerskovvej ved ejendommen Fruer-
skovvej 33 (matr.nr. 14r Skt. Jørgens, Svendborg 
Jorder). 

Ejere og repræsentanter for matr.nr.e  14r, 14s, 14t, 
14u, 14v, 14x Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, 
mødte 

• Ejeren af matr.nr. 14r Sankt Jørgens, Svend-
borg Jorder, Fruerskovvej 33, ønskede, at 4 
større træer på vejarealet ud for ejendommen 
fjernes.   

Vejdirektoratet oplyste, at al bevoksning på 
vejsarealet fjernes som led i projektet. 

• For så vidt angår matr.nr. 14s Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, Fruerskovvej 31, oplyste 
Vejdirektoratet, at eksisterende hegn vil kun-
ne skånes.    

• For så vidt angår matr.nr. 14t Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, Fruerskovvej 29, må det 
påregnes, at   hegnet mod hovedlandevejen 
må fjernes i forbindelse med projektet. Tuja-
hæk og skur kan bevares.   

• Ejerne af matr.nr.e 14r, 14s og 14t Sankt 
Jørgens, Svendborg Jorder, fremsatte ønske 
om, at den øverste del af støjskærmen udfø-
res med transparent materiale ud for deres 
ejendomme af hensyn til lysforholdene.  

Vejdirektoratet gav tilsagn om, at den øverste 
meter af støjskærmen vil blive udført med 
transparent materiale som ønsket af ejerne.  

• For så vidt angår matr.nr. 14u Sankt Jørgens, 
Svendborg Jorder, Fruerskovvej 27, vil et 
stort træ og den del bevoksning på arbejds-
arealet skulle fjernes. Øvrig bevoksning på 
ejendommen kan bevares.  

• Ejeren af matr.nr. 14v Sankt Jørgens, Svend-
borg Jorder, Fruerskovvej 25, ønskede, at et 
stort kastanjetræ i kanten af arbejdsarealet 
bevares.  

Vejdirektoratet oplyste, at det formentlig vil 
være muligt at skåne træet.  

Ejeren har efterfølgende tilkendegivet, at hun 
ønsker, at træet fældes.   

• Ejeren af matr.nr. 14x Sankt Jørgens, Svend-
borg Jorder, Fruerskovvej 23, på hvilken 
ejendom der på grund af projektet skal fjer-
nes hegn/plankeværk, skur og nogle grantræ-
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er, tilkendegav, at ejerne selv ønsker at stå 
for fjernelsen af del af skuret.   

Kommissionens overvejelser og beslutning 

Vest for Sundbrovej  

Ved ejendommen Høje Bøge Vej 62 besluttede 
kommissionen at anmode Vejdirektoratet om at un-
dersøge mulighederne for 1) at forlænge støjskærmen 
tættere mod Høje Bøge Vej, 2) at trække støjskær-
men længere væk fra beboelsesbygningen på ejen-
dommen og 3) at reducere det indendørs støjniveau i 
bygningen ved anvendelse af støjreducerende vindu-
er. 

Ved ejendommen Bontvedvej 38 besluttede kommis-
sionen at anmode Vejdirektoratet om at undersøge 
muligheden for at indskrænke arbejdsarealet, så eksi-
sterende hegn og træterrasse kan bevares eventuelt 
delvis.  

Ved de øvrige ejendomme på Bontvedvej, hvor der 
er hegn eller bygninger placeret inden for byggelin-
jen, herunder ved ejendommene Bontvedvej 18, 20 
og 22, anser kommissionen det på baggrund besigti-
gelsen ikke for muligt, at disse kan bevares. 

Adgangsvej fra Bontvedvej til arbejdsareal langs 
støjskærm på matr.nr. 46b og 46h Sørup, Svendborg 
Jorder, Bontvedvej 52, placeres på matr.nr. 46b langs 
skellet mod matr.nr. 48f, Bontvedvej 50.  

Øst for Sundbrovej 

Kommissionen besluttede, at støjskærmen etableres 
med transparent materiale på den øverste meter på 
følgende delstrækninger: 

• Strækningen ud for ejendommene Høje 
Bøge Vej 52A, 52B, 52C og minimum 20 
m nord for 52A (til ca. vejens km 42.2) 

• Strækningen fra støjskærmens nordlige be-
gyndelsespunkt og forbi ejendommene 
Fruerskovvej 33, 31 og 29. 

Der anvendes ikke arbejdsareal til adgangsvej på 
matr.nr. 31g og 31l Skt. Jørgens, Svendborg Jorder. 

Begge sider af Sundbrovej 

Kommissionen besluttede at anmode Vejdirektoratet 
om at se nærmere på højden af støjskærmen ved af-
slutningen frem mod Høje Bøge Vej, hvor terrænet 
stiger en del. 

Med ovenstående bemærkninger godkendte kommis-
sionen herefter det forelagte projekt, idet kommissio-
nen fastsatte følgende særlige bestemmelser: 

Særlige bestemmelser 

SVENDBORG KOMMUNE 

Hovedlandevej 205 Sundbrovej (Km 41.955 – 
42.365)  

Km 41.955 – 42.360 v.s. 

Der etableres en minimum 3,25 meter høj og 40 cen-
timeter bred støjskærm. 

Km 42.080 – 42.365 h.s. 

Der etableres en minimum 3,25 meter høj og 40 cen-
timeter bred støjskærm. 

Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen 
blev underskrevet. 

 

Henrik Hansen 

Agnes Tellerup         Gunner Lorentsen         Lars Bebe         Hans Erik Nellegaard  

Birger Jensen         Dorte Ellegaard 

Marianne Skovsbøl         Jakob Anholm Hansen         Melis Wattenburg  

Ove Kristensen         Susanne Andersen  

/Peter Valentin Rolnæs 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Henriette Swierkosz 
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