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01     Mødekalender for 2009 
J.nr.: 00.01.00A14/dwsvldf 
 08/9388 Åben sag 
  FK/ØK/BY

 
Indstilling: 
Mødekalenderen er revideret jf. Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2008.  

 
Beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2008  
Sendes i høring. 

Budgetprocessen tilpasses, således at 2. behandling bliver i uge 42. 

 
Beslutning i Sundhedsudvalget den 03. november 2008  
Sundhedsudvalgets møde den 14. april ønskes flyttet til den 20. april. 

Birgitte Josefsen og Hans Chr. Holst var fraværende. 

 
Sagsfremstilling: 
Forretningsledelsen fremsender forslag til mødekalender for 2009 for Byrådet og de stående 
udvalg. 

Mødekalenderen er udarbejdet ud fra følgende principper: 

• Der er 2 møder pr. måned i ØK og BY  

• TM holder 2 møder pr. måned - øvrige fagudvalg holder 1 møde pr. måned  

• Møderne er lagt på samme ugedage som i 2008  

• Møderne er lagt på samme tidspunkt på dagen som i 2008  

• Møderne er spredt ud på de enkelte uger  

Mødeplanen for februar og marts er lidt speciel på grund af vinter- og påskeferie. I september er 
der planlagt et møde i Økonomiudvalget og Byrådet på grund af budgetseminar. 

Det foreslås, at Økonomiudvalget sender forslaget til høring i resterende udvalg. 

 
Bilag: 
Forslag til mødekalender 2009, tilrettet efter Økonomiudvalgets beslutning i møde den 23. okto-
ber 2008 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Anbefales godkendt med følgende ændringer: 
Mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 20. januar flyttes til den 27. januar og mødet den 24. 
februar flyttes til den 3. marts. 
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Jette Ramskov var fraværende. 
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02     Semaiskolen - godkendelse af aflastningsopgaver 
J.nr.: 16.03.26P19/dwbkes 
 08/11090 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Semaiskolen ansøger om godkendelse til at løse aflastningsopgaver i forhold til børn, der er ind-
skrevet på opholdsstedets interne skole, men ikke på opholdsstedet. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling foreslår, at Brønderslev Kommune 
godkender, at Semaiskolen får godkendelse til at løse aflastningsopgaver i forhold til børn/unge, 
som er indskrevet på opholdsstedets interne skole. Godkendelsen forudsættes udelukkende at 
gælde elever fra Semaiskolens interne skole. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår , at Semaiskolen meddeles godkendelse til at løse 
aflastningsopgaver. 

 
Bilag: 
Indstilling fra Tilsyns- og Godkendelsesafdelingen samt ansøgning fra Semaiskolen 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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03     Semaiskolen - godkendelse af overbelægning 
J.nr.: 16.03.26P19/dwbkes 
 08/11091 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Semaiskolen søger om godkendelse af overbelægning på 1 plads. 

Semaiskolen oplyser, at et barn var på vej ud fra opholdsstedet efter konflikter,  hvor barnet 
nægtede at komme tilbage. Det betød, at opholdsstedet sagde ja til et nyt barn. Imidlertid kom 
det første barn tilbage til opholdsstedet. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling anbefaler, at det godkendes, at Se-
maiskolen har overbelægning med 1 plads, indtil der sker en fraflytning. Det præciseres over for 
Semaiskolen, at det fremover ikke kan accepteres, at der laves overbelægninger uden en evt. 
forudgående godkendelse. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender overbe-
lægningen. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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04     Godkendelse af privat opholdssted, Lille Bjørnlund 
J.nr.: 16.15.00G02/dwbkes 
 08/11480 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Hosea Buie ansøger om godkendelse af opholdsstedet Lille Bjørnlund, Ålborgvej 697, 9320  
Hjallerup. 

Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsafdeling anbefaler, at opholdsstedet godkendes 
som privat opholdssted for børn og unge i henhold til Lov om social service, § 142, stk. 5. 

Det anbefales tillige, at ejer af opholdsstedet, Hosea Buie samtidig yder udslusning/efterværn. 
Det er en forudsætning, at udslusning/efterværn ydes til børn og unge fra opholdsstedet, samt 
at aktiviteterne sker i umiddelbar nærhed af opholdsstedet. Det forudsættes endvidere, at der 
udarbejdes særskilt budget og regnskab for aktiviteten. 

Målgruppe og antal pladser:

Opholdsstedet foreslås godkendt til at modtage 6 børn og unge i alderen 10 - 15 år ved ind-
skrivning - danske børn og børn med anden etnisk baggrund. Der er tale om børn og unge med 
forskellige grader af følelsesmæssige, sociale og adfærdsprægede vanskeligheder. 

Fysiske rammer:

Opholdsstedet er beliggende i et nedlagt landbrug, som er beliggende mellem Klokkerholm og 
Hjallerup. 

Skoleaftaler:  

Der er ikke intern skole. Efter aftale med anbringende myndighed anvendes skoletilbud på op-
holdssteder i omegnen eller kommunale specialskoletilbud m.m. 

Organisationsforhold: 

Der er tale om privatejet opholdssted og ejer er Hosea Buie. 

Budget:

Samlet budget er 5.764.621 kr. Pladsprisen er 84.278 kr. pr. måned. 

Fagenheden for Børn og Kultur oplyser, at Teknik- og Miljøudvalget har meddelt landzonetilla-
delse til indretning af opholdssted på ejendommen Ålborgvej 697, 9320 Hjallerup. 

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender opholds-
stedet Lille Bjørnlund.  

 
Bilag: 
Udkast til godkendelsesskrivelse samt budget 
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Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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05     Ledelsesstruktur på dagpasningsområdet 
J.nr.: 16.06.00A21/dwupmkj 
 08/150 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 12. august 2008: 

Udsættes. 

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 24. september 2008: 

Forslaget sendes til høring frem til den 31. oktober 2008. 

Udvalget forudsætter, at omlægningen kan ske indenfor budgettets rammer. 

Jette Ramskov var fraværende. 

Fagenheden for Børn og Kultur bemærker til udvalgets møde den 11. november 2008, at for-
slaget har været sendt i høring. Med baggrund i projektleders notat og høringssvar foreslås en 
ændring af ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet til områdeledelse ud fra følgende forud-
sætninger: 

• De berørte parter inddrages tæt i den kommende proces med ansættelse af nye områ-
deledere, og at processen med struktur- og kompetenceafklaring snarest går i gang.  

• At institutionernes særpræg ikke ændres som følge af områdeledelse.  

• At forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet med fortsat at skabe nærhed mellem be-
styrelse og større institutioner.  

• At der udarbejdes forslag til ny styrelsesvedtægt for dagpasningsområdet. 

 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med kommunesammenlægningen udarbejdede Projektgruppe 11 en rapport om 
dagpasningsområdet i den nye kommune. Projektgruppen fremlagde et forslag til en ny ledel-
sesstruktur for daginstitutionerne i den nye kommune. Forslaget blev ikke vedtaget inden kom-
munesammenlægningen, men der var initieret et ønske om at få analyseret behovet for og vær-
dien af en ny ledelsesstruktur. 

Ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet blev vedtaget som et fokuspunkt i forbindelse med 
budget 2007. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i møde den 27. november 2007 at igang-
sætte en analyse om behovet for og værdien af en ny ledelsesstruktur. 

I møde den 7. maj 2008 tog udvalget analysen til efterretning og drøftede i efterfølgende møde 
den 10. juni 2008 analysen med projektets styregruppe. Udvalget besluttede, at sagen genop-
tages til drøftelse i augustmødet. Analysen blev præsenteret for Byrådet på et temamøde den 
24. juni 2008.  

Overordnede betragtninger 

For at sikre et højt niveau på dagpasningsområdet skal der være ledelseskompetence til stede i 
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institutionen, der stemmer overens med de krav, der stilles. Kravene til ledelse er blevet øget de 
seneste år. Udover faglig ledelse bliver der i dag stillet krav til den enkelte leder om at have en 
høj grad af kompetence i forhold til strategisk ledelse, personaleledelse og administra-
tiv/økonomisk ledelse. Det betyder, at de nødvendige lederprofiler har ændret sig, og det er ble-
vet nødvendigt at se på, om den nuværende ledelsesstruktur sikrer, at vi nu og i fremtiden har 
et dagpasningsområde, hvor forudsætningerne for at have de rette lederprofiler er til stede. 

Det øgede fokus på og krav til ledelse indenfor dagpasningsområdet kommer blandt andet til 
udtryk i dagtilbudsloven, som tildeler ledelsen et særligt ansvar for kvalitet og kvalitetsudvikling i 
dagtilbuddet. Fagenheden vurderer, at forventningerne til ledelsen på dagpasningsområdet over 
de kommende år vil blive forstærket yderligere. 

Udfordringen for den nuværende ledelsesstruktur 

Udfordringerne i den nuværende ledelsesstruktur fremgår af ”Analyse af ledelsesstrukturen på 
dagpasningsområdet”. Det drejer sig i hovedtræk om 

• At det er vanskeligt for lederen at finde tid til at dygtiggøre sig på alle ledelseskompeten-
cerne  

• At finde tid til at varetage alle ledelsesområderne, dette i særlig grad i de mindre institu-
tioner, hvor lederen i dagligdagen må indgå i det pædagogiske arbejde  

• Sårbarhed i de mindre institutioner i form af at kunne fastholde et højt fagligt niveau og 
et godt arbejdsmiljø, hvis personalet er syg, på kursus eller har andet fravær (manglen-
de økonomisk bæredygtighed).  

Fagenheden kan genkende udfordringerne og kan tilføje, at der de seneste år har været udfor-
dringer i forhold til at tiltrække og fastholde ledere med de nødvendige ledelseskompetencer. 

Behov for ændringer på dagpasningsområdet 

Fagenheden vurderer, at dagpasningsområdet i Brønderslev Kommune har behov for nogle 
ændringer. Dette gælder såvel i forhold til de udfordringer, der opleves allerede i dag, som de 
udfordringer dagpasningsområdet kan forvente de kommende år. 

Det er fagenhedens vurdering, at Brønderslev Kommune har mulighed for at sikre de bedste 
forudsætninger for ledelse af dagpasningsområdet nu og på længere sigt ved at ændre ledel-
sesstrukturen med udgangspunkt i ledelsesmodellen områdeledelse. 

Værdi for dagpasningsområdet ved ændring af ledelsesstrukturen til områdeledelse 

Den enkelte daginstitution (det nye område) 

• Vil blive økonomisk bæredygtig med en højere grad af fleksibilitet i forhold til uddannel-
se/kurser, anvendelse af vikarmidler, indkøb, personalekompetencer  

• Vil få et større kollegialt forum, hvor der kan ske faglig sparring, udvikling og læring på 
tværs  

• Vil få større ledelsesmæssig tyngde i form af to nye lederprofiler (områdeleder/daglig le-
der i stedet for leder/souschef) og et ledelsesteam bestående af områdeleder og et antal 
daglige ledere svarende til antallet af huse  

• Vil have en mere synlig faglig leder i hverdagen i det enkelte hus  
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• Vil få større mulighed for faglig ledelse og udvikling samt sparring mellem de daglige le-
dere og medarbejderne  

• Vil få større mulighed for kvalitetsudvikling også i de mindre huse  

• Vil have ledere, der indgår i et ledelsesteam med mulighed for sparring, læring og udvik-
ling ledelsesmæssigt  

• Vil få et i højere grad arbejdsdygtigt og handlingsorienteret lederforum på det strategiske 
og udviklingsmæssige område i form af 5 områdeledere og dagpasningschefen  

• Vil få større tyngde i forhold til samarbejdet med skoler, PPR etc.  

Det er fagenhedens vurdering, at områdeledelse fortsat vil give mulighed for en høj grad af for-
ældreindflydelse og et godt arbejdsmiljø. Samtidigt vil områdeledelse gøre, at der er større 
sandsynlighed for, at der i alle daginstitutioner året rundt er ledelsesmæssigt, personalemæssigt 
og økonomisk overskud til fordel for børn, forældre og ansatte. 

Områdeinddeling 

Fagenheden vurderer, at inddelingen bedst sker med udgangspunkt i geografi. 

Område By (antal institutioner/børn) By (antal institutioner/børn) Antal børn i 
området 

Område i Asaa (1/49) Dronninglund (2/48+83) 180 

Område ii Klokkerholm (1/65) Hjallerup 2(3)/63+90+(60*)) 218 (278) 

Område iii Ø. Brønderslev (2/41+70) Jerslev (2/41+60) 212 

Område iiii 

Område iiiii 

Brønderslev By (9/486)   243 

243 

* jf. Masterplanen er der en forventning om ca. 60 børn i den nye børnehave/ vuggestue 

Ledere (i parantes er der taget højde for den nye børnehave i Hjallerup) 

I dag (traditionel institutionsledelse) 19 (20) ledere 

19 (20) souschefer 

I alt 38 (40) ledere 

Forslag (områdeledelse 5 områdeledere 

19 (20) daglige ledere 

I alt 24 (25) ledere 

  

Økonomi ved ændring af ledelsesstrukturen 

Fagenheden forventer, at en ændring af ledelsesstrukturen til områdeledelse i en overgangspe-
riode vil forudsætte en tilførsel af midler til dagpasningsområdet. I implementeringsfasen og de 
første år efter vil der være ekstra udgifter til lederudvikling, personalepleje og procesaktiviteter. 
Der må endvidere forudses ekstra lederlønninger i en overgangsperiode, da udgangspunktet vil 
være, at lønniveauet for ledere først bliver reguleret ved nyansættelser. 
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Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler en æn-
dring af ledelsesstrukturen på dagpasningsområdet til områdeledelse. 

Center for Økonomi skal bemærke, at der ikke er afsat midler til en ændring af ledelsesstruktu-
ren på dagpasningsområdet i dels budget 2008 og budget 2009-2012. 

Forretningsledelsen anbefaler forslaget. 

  

 
Bilag: 
Notat samt indkomne høringssvar til udvalgsmøder 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Jens Arne Hedegaard, Gitte Krogh og Martin Rishøj anbefaler fagenhedens forslag med den 
bemærkning, at Vuggestuen og Børnehaven Himmelblås placering i strukturen vurderes på ny. 

Adnan Jedon tager forbehold. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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06     Evt. udvidelse af Vuggestuen i Brønderslev 
J.nr.: /dwbkes 
 08/13570 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Formanden ønsker en drøftelse af muligheden for igangsætning af proces i relation til udvidelse 
af vuggestuen i Brønderslev by set i relation til ledig naboejendom. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Udvalget anmoder fagenheden om at undersøge muligheden for at udvide vuggestuekapacite-
ten ved inddragelse af den pågældende naboejendom. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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07     Renovering/ny skole Skolegades Skole 
J.nr.: 82.06.01S05/dwbkes 
 08/10725 Åben sag 
  BU/ØK/BY

 
Indstilling: 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 21. oktober 2008: 

Udvalget afholder møde med Skolebestyrelsen på Skolegades Skole. 

Martin Rishøj Jensen var fraværende. 

Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelsen på Skolegades Skole holdt møde den 23. ok-
tober 2008. 

Med baggrund i afholdt møde drøftes sagen påny. 

 
Sagsfremstilling: 
Fagenhenden for Børn og Kultur henviser til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. sep-
tember 2008, hvor udvalget vedtog at indstille, at der opføres en nybygning til erstatning af den 
svamperamte bygning. Udvalget vedtog derudover at indstille, at der igangsættes et forbere-
dende arbejde med henblik på at placere og finansiere et nyt skoleanlæg i Brønderslev By. Sa-
gen blev oversendt til Byrådets behandling af budget 2009. 

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2009 afsat 9 mio. kr. i 2009. Der er endvide-
re et restbeløb fra 2008 på 2,5 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalgets vedligeholdelsespulje til for-
målet. I alt 11,5 mio. kr. til formålet. 

Der er endvidere i budgetaftalen for 2009 anført under pkt. Skolerenovering: Finansiering af evt. 
nybygning på Skolegades Skole tilvejebringes ved afsatte anlægsmidler i 2009 samt overførte 
uforbrugte anlægsmidler for bygningsvedligeholdelse fra 2008 (forventet ca. 2,5 mio. kr.). 

På baggrund af ovenstående samt drøftelser på Budgetseminariet anmoder Fagenheden for 
Børn og Kultur om udvalgets drøftelse af følgende scenarier vedrørende Skolegades Skole: 

Nr. 1: 

Skolen renoveres således, at bygningen i Skolegade væltes og bygges op igen med 9 lokaler. 
Den nye bygning er 1. etape i en gennemgribende renovering af skolen, hvorfor der udarbejdes 
tidsplan og skitsetegninger for et helt skoleprojekt.  

Nr. 2: 

Der startes på et bygge en ny skole på et udvalgt areal i Brønderslev By. Der laves en fuld fær-
dig tegning og udbygningen etapeopdeles: 

1. Skal man starte fra bunden, således det bliver fra børnehaveklasse til 4.- klasse?  

2. Skal man starte i toppen, således det bliver fra 7.-9. klasse?  

3. Begge løsninger kan kombineres med 10. klassecenter, hvilket vil give luft på Hede-
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gårdsskolen på skolen og i Skolefritidsordningen  

Spørgsmål: 

Hvor meget nyt kan man bygge for 11-12 mio. kr. i 2009? 

Med et beløb på 9 mio. kr. i overslagsårene vil det blive en langsommelig proces, der samtidig 
blokerer en helt nødvendig renovering på andre skoler og Skolefritidsordninger.  

Hvad skal Skolegades Skole bruges til? 

Nr. 3: 

Skolegades skole 7.-9. klasse udgør den nye skole sammen med 10. klassecenter. 

Skolegades Skoles børnehaveklasse - 6. klasse fortsætter på Skolegades Skole. 

Bygningerne renoveres i et vist omfang, evt. ved at undlade bygningen i Skolegade og renove-
re/nybygge på tandlægebygningen. 

Det er samtidig nødvendigt, at der afsættes midler til lærerfaciliteter, lærerværelse, pædagogisk 
servicecenter og lærerforberedelseslokaler. 

 
Påtegning fra Center for Økonomi: 
Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. 

 
Bilag: 
Notat om Offentlig-Privat-Partnerskab 
Renovering/ny skole Skolegades Skole 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Udvalget anmoder fagenheden om at undersøge, hvor mange ressourcer, der skal anvendes 
for at lave en forsvarlig renovering af den svamperamte bygning. 
Udvalget er derudovere af den principielle holdning, at der etableres et nyt skoleanlæg i Brøn-
derslev By set i relation til den samlede skolestruktur i byen. 
De ikke anvendte anlægsmidler til Skolegades Skole forudsættes videreført til opstart af det nye 
skoleanlæg. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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08     Søndergades Skole - påbud fra AT 
J.nr.: 87.07.00K08/dwopgg 
 08/13436 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Efter aftale med Formanden fremsendes til orientering påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende 
Søndergades Skole. 

 
Bilag: 
Arbejdstilsynets påbudsskrivelser 
 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Til efterretning. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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09     Samarbejdet mellem de nordjyske kommuner 
J.nr.: 16.00.01P27/dwsbhsj 
 08/1483 Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Med udgangen af 2008 udløber hensigtserklæringen på social- og specialundervisningsområ-
det. Den blev indgået, da kommunerne overtog det fulde myndigheds- og finansieringsansvar 
på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen blev indgået for at skabe sikker drift bl.a. 
ved at bevare visitationspraksis og tilbudsvifte. 

KKR har drøftet en eventuel erstatning for hensigtserklæringerne. Det foreslås herefter, at 
kommunerne indgår en årlig mellemkommunal aftale på de områder, der ikke er omfattet af 
rammeaftalen med Regionen på "kan"-områderne.  

KKR har foreslået, at kommunerne anvender følgende samarbejdsprincipper: 

• Synliggørelse af politiske og strategiske planer på 2-5 års sigt  

• Koordination og information om langsigtede ændringer  

• Spilleregler for langsigtede ændringer  

• Andre aftaler  

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Brønderslev Kommune udmelder følgende punk-
ter til de øvrige kommuner i regionen: 

Specialbørnehaver: 

Brønderslev Kommunes specialbørnehave Spiren v/Himmelblå har fortsat 8 pladser, men  man 
ønsker at have fleksibilitet i forhold til at kunne etablere 1-2 ekstra pladser efter behov. 

Brønderslev Kommune ønsker fortsat at kunne købe pladser i andre kommuner begrundet i det 
enkelte barns handicap. 

Aflastningspladser Børne- og Familieområdet:

Brønderslev Kommune ønsker fortsat kunne købe aflastningspladser i andre kommuner til børn 
med ADHD-diagnose samt børn, der er meget handicappede. 

Skoleområdet:

Det forventes, at pladserne i OK-klasserne ved Dronninglund Skole stort set besættes af kom-
munens egne børn. Konsekvensen af dette vil være, at det forventes, at Brønderslev Kommune 
køber færre pladser i de øvrige kommuner i regionen. Brønderslev Kommune er dog fort-
sat villig til at sælge pladser til andre kommuner. 

Brønderslev Kommune gør opmærksom på, at man arbejder på at etablere egne tilbud inden for 
kontaktområdet og børn med ADHD-diagnose. Det har samme konsekvens, at Brønderslev 
Kommune forventer at købe færre pladser i de øvrige kommuner i regionen. 

Brønderslev Kommune ønsker at samarbejde med andre kommuner om pladser til tunge auti-



Børne- og Ungdomsudvalget, den 11. november 2008 Side 398
 

ster. 

Brønderslev Kommune ønsker tillige fortsat at have mulighed for at kunne købe specialskole-
pladser i andre kommuner.  

Sagen er fremsendt til høring i Handicaprådet, der behandler sagen ultimo november 2008. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Godkendt. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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10     Orientering 
J.nr.: /dwbkes 
  Åben sag 
  BU

 
Sagsfremstilling: 
Invitation til Skolerigsdag 2009 - 5. og 6. februar 2009. 

 
Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 11. november 2008  
Til efterretning. Mødet den 2. december 2008 flyttes til den 3. december 2008, kl. 17,00. 

Jette Ramskov var fraværende. 
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