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V E D T Æ G T E R 
  

for 
 

Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest 
 

(FT-nr. 24.053) 
 

(CVR-nr. 25 97 82 77) 
 
 
 
Navn og hjemsted 
 
§ 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter ”Foreningen”). 
 
Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar 
MixInvest (kapitalforening). 
 
Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 
 
Formål 
 
§ 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en eller flere investorer, at skabe et 
afkast til Foreningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instru-
menter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed.  
 
Investorer 
 
§ 3. Investorer i Foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af Foreningens formue (herefter ”Ande-
le”). 
 
Stk. 2. Foreningen retter sig mod detailinvestorer, medmindre andet fremgår af omtalen af den enkelte 
afdeling i § 6. 
 
Hæftelse 
 
§ 4. Foreningens investorer hæfter alene for deres indskud og har derudover ingen hæftelse for Forenin-
gens forpligtelser. 
 
Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. § 6, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for 
sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde 
godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solida-
risk for afdelingens andel af de fælles omkostninger.  
 

Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer og forvalter hæfter ikke for Foreningens forpligtelser. 
 
Midlernes anbringelse 
 
§ 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. 
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Stk. 2. Investeringerne i hver afdeling foretages i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative 
investeringsfonde § 3, stk. 1, nr. 11 og vedtægternes § 6.  
 
Stk. 3. De for en afdelings fastsatte risikorammer kan overskrides, når sådanne overskridelser følger af 
grunde, som den pågældende afdeling ikke har indflydelse på eller som følge af, at afdelingen udnytter 
tegningsrettigheder knyttet til finansielle instrumenter, der indgår i afdelingens formue. Såfremt en sådan 
overskridelse er nedbragt senest 8 dage efter overskridelsen, anses hændelsen ikke som en overskridelse af 
afdelingens risikorammer og skal ikke offentliggøres. 
 
Afdelinger 
 
§ 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger: 
 
Afdeling Lån & Spar Balance 60 
 
Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet 
af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og de-
res udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med § 157 b, stk. 
5, i lov om finansiel virksomhed. 
 
Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investe-
ringsinstitut. 
 
Afdelingens målsætning er at have ca. 60 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligati-
onsbaserede Andele og 40 pct. i andre rentebaserede Andele. 
 
Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens for-
mue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen er bevisudstedende. 
 
Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. 
 
Stk. 2. Afdeling Lån & Spar Balance 80 
 
Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet 
af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og de-
res udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med § 157 b, stk. 
5, i lov om finansiel virksomhed. 
 
Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investe-
ringsinstitut. 
 
Afdelingens målsætning er at have ca. 80 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligati-
onsbaserede Andele og 20 pct. i andre rentebaserede Andele.  
 
Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens for-
mue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen er bevisudstedende. 
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Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. 
 
Stk. 3. Afdeling Balance 20 
 
Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet 
af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og de-
res udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med § 157 b, stk. 
5, i lov om finansiel virksomhed. 
 
Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investe-
ringsinstitut. 
 
Afdelingens målsætning er at have ca. 20 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligati-
onsbaserede Andele og 80 pct. i andre rentebaserede Andele. 
 
Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens for-
mue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen er bevisudstedende. 
 
Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. 
 
Stk. 4. Afdeling Balance 40 
 
Afdelingen investerer sine midler i likvide midler, herunder valuta, samt finansielle instrumenter omfattet 
af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed i overensstemmelse med de krav, der stilles til instrumenter og de-
res udstedere i kapitel 14 i lov om investeringsforeninger m.v. samt i overensstemmelse med § 157 b, stk. 
5, i lov om finansiel virksomhed. 
 
Afdelingen må højst investere 75 pct. af sin formue i en afdeling af en forening eller et udenlandsk investe-
ringsinstitut. 
 
Afdelingens målsætning er at have ca. 40 pct. af de modtagne midler placeret i aktie- og erhvervsobligati-
onsbaserede Andele og 60 pct. i andre rentebaserede Andele.  
 
Afdelingen er akkumulerende, idet afdelingens nettooverskud henlægges til forøgelse af afdelingens for-
mue. Afdelingen er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19. 
 
Afdelingen er bevisudstedende. 
 
Afdelingen må ikke benytte afledte finansielle instrumenter. 
 
Lån 
 
§ 7. Hverken Foreningen eller en enkelt afdeling må yde eller optage lån. 
 
Stk. 2. Foreningen eller den enkelte afdeling kan dog optage kortfristede lån på højst 10 % af dens formue 
for at indløse Andele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede hand-
ler. 
 
Stk. 3. De samlede lån må højst udgøre 15 % af Foreningens eller afdelingens formue. 
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Garantiforpligtelser 
 
§ 8. Foreningen eller en afdeling heraf må ikke stille garantier for tredjemand. 
 
Andele 
 
§ 9. Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. 
eller multipla heraf. 
 
Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. 
 
Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investorens Andel af foreningens 
formue. 
 
Stk. 4. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende insti-
tut/Foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i Foreningens bøger. 
 
Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable. 
 
Stk. 6. Ingen Andele har særlige rettigheder. 
 
Stk. 7. Ingen investor i Foreningen har pligt til at lade sine Andele indløse. 
 
Værdiansættelse og fastsættelse af indre værdi 
 
§ 10. Værdien af Foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) af for-
valteren i henhold til kapitel 6 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt Finanstilsynets 
til enhver tid gældende bekendtgørelse om registrering i Finanstilsynets register over vurderingseksperter 
og forordning nr. 231/2013/EU.  
 
Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings Andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestids-
punktet, jf. stk. 1, med antal tegnede Andele.  
 
Emission og indløsning 
 
§ 11. Bestyrelsen træffer beslutning om emission af Andele. Generalforsamlingen træffer dog beslutning 
om emission af fondsandele. Andele i Foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionspri-
sen, bortset fra tegning af fondsandele.  
 
§ 12. På en investors forlangende skal Foreningen indløse investorens Andele af en afdelings formue. For-
eningens afdelinger vil være åbne for indløsning mindst en gang om måneden. 
 
Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, 
 
- når Foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller 
 
- når Foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når 
Foreningen har realiseret de til indløsningen af Andelene nødvendige aktiver.  
 
Stk. 3. Hvis en afdelings formue kommer under 10 mio.kr. skal bestyrelsen tage skridt til indkaldelse til en 
ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag til afdelingens videreførelse behandles. 
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Stk. 4. Foreningen offentliggør emissionsprisen og indløsningsprisen mindst hver 14. dag ved at gøre oplys-
ningerne tilgængelige på Foreningens hjemmeside.  
 
Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser 
 
§ 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk. 2, opgjort på 
emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og 
til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt pro-
vision til formidlere og garanter af emissionen. 
 
Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. § 10, stk. 2, opgjort på 
indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter 
og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. 
 
Generalforsamling 
 
§ 14. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 

Stk. 2. Generalforsamling afholdes i Storkøbenhavn. 
 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 
 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når investorerne, der tilsammen ejer mindst 10 % af det 
samlede pålydende af Andele i Foreningen eller en afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen 
eller en revisor har anmodet derom. 
 

Stk. 5. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med mindst 8 dages og maksimalt 4 ugers 
skriftlig varsel til alle navnenoterede investorer, som har fremsat begæring herom og ved indrykning på 
Foreningens hjemmeside og/eller i dagspressen efter bestyrelsens skøn. 
 

Stk. 6. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, som angiver, hvilke 
anliggender generalforsamlingen skal behandle. Såfremt generalforsamlingen skal behandle forslag til ved-
tægtsændringer, skal forslagets væsentligste indhold fremgå af indkaldelsen.  
 
Stk. 7. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende 
tillige årsrapport med tilhørende revisionspåtegning skal senest 2 uger før denne fremlægges til eftersyn på 
foreningens kontor. 
 
Stk. 8. Investorer, der vil fremsætte forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsæt-
te forslaget skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar i året for generalforsamlingens afholdelse.  
 
§ 15. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som leder generalforsamlingen. Dirigenten afgør alle 
spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. 
 
Stk. 2. Foreningen fører en protokol over forhandlingerne. Protokollen underskrives af dirigenten. General-
forsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift skal være tilgængelig for investorerne på foreningens 
kontor senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 
 
§ 16. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 
 
1) Valg af dirigent. 
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2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 
3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt for-

slag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlem-
mernes honorar, jf. § 19, stk. 7.  

4) Forslag fremsat af investorer eller bestyrelsen. 
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6) Valg af revisor. 
7) Eventuelt. 
 
§ 17. Enhver investor i foreningen har mod forevisning af adgangskort ret til at deltage i general-
forsamlingen. Adgangskort kan rekvireres hos foreningen eller hos en af foreningen oplyst repræsentant 
senest 5 bankdage forinden mod forevisning af fornøden dokumentation for besiddelse af Andele i forenin-
gen. 
 

Stk. 2. Investorer kan kun udøve stemmeret for de Andele, som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen 
er noteret på vedkommende investors navn i Foreningens bøger. 
 

Stk. 3. De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings investorer, for 
så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af 
afdelingens formue, afdelingens afvikling eller fusion samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører 
afdelingen. 
 
Stk. 4. Hver investor har én stemme for hver 100 kr. pålydende Andele. 
 
Stk. 5. Enhver investor har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal 
fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt kan tillige 
afgives elektronisk, såfremt Foreningen stiller den facilitet til rådighed for investorerne via Foreningens 
hjemmeside. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd 
kendt dagsorden. 
 
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af de i § 18 
nævnte. 
 
Ændring af vedtægter, fusion og afvikling m.v. 
 
§ 18. Beslutning om ændring af vedtægterne og beslutning om Foreningens afvikling, spaltning eller fusion 
af den ophørende Forening, er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er 
afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.  
 
Stk. 2. Beslutning om ændring af vedtægternes regler for anbringelse af en afdelings formue, en afdelings 
afvikling, spaltning, overflytning af en afdeling eller fusion af den ophørende enhed tilkommer på general-
forsamlingen afdelingens investorer. Beslutning herom er kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af 
såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af afdelingens formue, som er repræsenteret på general-
forsamlingen.  
 

Stk. 3. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, 
anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling, såfremt der ikke er nye dagsor-
denspunkter. 
 
Stk. 4. Beslutning om fusion træffes uanset § 18, stk. 1 for den fortsættende enhed af bestyrelsen. 
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Bestyrelsen 
 
§ 19. Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 medlemmer. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuelle næstformand. 
 

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted.  
 

Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, 
hvori vedkommende fylder 70 år. 
 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse for udøvelse af sit hverv.  
 

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger 
træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
Stk. 7. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. 
 
§ 20. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Foreningens anliggender, herunder investe-
ringerne til enhver tid. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at Foreningens virksomhed udøves forsvarligt i overensstemmelse med 
loven og vedtægterne og skal herunder påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på til-
fredsstillende måde. 
 

Stk. 3. Bestyrelsen skal give direktionen skriftlige retningslinjer for Foreningens væsentligste aktivitetsom-
råder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og forvalteren fastlægges, samt i en investeringsinstruks til 
forvalteren fastlægge investerings- og risikorammer, der skal gælde for Foreningens afdelinger. 
 

Stk. 4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i Foreningens vedtægter, som ændrin-
ger i lovgivningen nødvendiggør. 
 

Stk. 5. Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, 
som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse. 
 
Stk. 6. Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at opdele Foreningens afdelinger i andelsklasser. 
 
Stk. 7. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Foreningen skal indgive ansøgning om optagelse til han-
del af Andele i en eller flere afdelinger på en fondsbørs eller et andet reguleret marked. Beslutningen skal 
angives i afdelingens prospekt.  
 
Administration/forvalter 
 
§ 21. Bestyrelsen skal udpege en forvalter, som har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. 
lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 5, stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte at skifte forvalter.   
 

Stk. 2. Forvalteren offentliggør på Foreningens hjemmeside de oplysninger samt eventuelle væsentlige 
ændringer af disse, som skal stilles til rådighed for investorer i overensstemmelse med lov om forvaltere af 
alternative investeringsfonde m.v. § 62.  
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Tegningsregler 
 
§ 22. Foreningen tegnes af: 
 
1. den samlede bestyrelse, eller 
2. to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
3. et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren for forvalteren. 
 
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på Foreningens finansielle in-
strumenter. 
 
Administrationsomkostninger 
 
§ 23. Hver af Foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. 
 

Stk. 2. Fællesomkostningerne ved Foreningens virksomhed i et regnskabsår deles mellem afdelingerne i 
forhold til deres formueværdi pr. ultimo hver måned. 
 

Stk. 3. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af 
fællesomkostningerne. 
 

Stk. 4. Ved fællesomkostninger forstås de omkostninger, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, 
herunder blandt andet honorar til bestyrelse og revision.  
 

Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, IT, 
revision, tilsyn, markedsføring, formidling og depotselskabet, må for hver afdeling ikke overstige 2 % af den 
gennemsnitlige formueværdi i afdelingen inden for regnskabsåret. 
 
Depositar 
 
§ 24. Foreningens instrumenter skal forvaltes og opbevares af en depositar. Bestyrelsen træffer beslutning 
om valg af depositar samt beslutning om ændring af depositar. hvis bestyrelsen finder, at det vil være til 
gavn for foreningen. Foreningens aktiver skal i så tilfælde overdrages direkte fra den forhenværende depo-
sitar til den nye depositar. 
 

Stk. 2. Depositaren er fritaget for erstatningsansvar, hvis lovgivningen i et tredjeland kræver, at visse finan-
sielle instrumenter skal opbevares i depot hos en lokal enhed, og der ikke er nogen lokale enheder, der 
opfylder delegationskravene i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. § 54, stk. 2, nr. 5. 
 
Årsrapport, revision og overskud 
 
§ 25. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår aflægger Foreningens bestyrelse en 
årsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for 
danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning samt et årsregn-
skab for hver enkelt afdeling bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse 
for anvendt regnskabspraksis, der dog kan udarbejdes som en fælles redegørelse for afdelingerne.  
 

Stk. 2. Foreningen udarbejder halvårsrapport for hver afdeling indeholdende resultatopgørelse for perioden 
1. januar til 30. juni samt balance pr. 30. juni. 
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Stk. 3. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor, der er valgt af generalforsamlingen. 
 

Stk. 4. Foreningen udleverer på begæring den reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport ved 
henvendelse til foreningens kontor. 
 
 

* * * * * 
 
 
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. april 2017. Ikrafttrædelsesdatoer fremgår af 
forelæggelsesteksten til generalforsamlingen. Vedtægterne erstatter hidtidige vedtægter af den 14. november 
2016. 
 
 
 
Bestyrelsen: 
 
 
 
 _________________ _______________ 
 Lisa Herold Ferbing  Niels Mazanti 
 (formand)  (næstformand)  
 
 
 
 ________________  _______________ 
 Jes Damsted  Kjeld Iversen 
 
 


