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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen godkendes 
Der var diskussion om, hvorvidt en person kan indstille til bestyrelsesbeslutning. Det er normalt 
formanden for bestyrelsen, der indstiller på vegne af fondsbestyrelsen. Det er hele grundlaget for 
bestyrelsens forankring i lokalsamfundet, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer organisation eller 
foreninger 

2. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 15. december 

Referat 
Referatet godkendes med ændring side 4, 2. afsnit: Nationalparkens bestyrelse for anden 
bestyrelsesperiode bakker op. 

3. Årsberetning 2015 
 
Bilag 

Årsberetning 2015 – vedhæftet som pdf og et printtryk er udsendt med brev 
 
Sagsfremstilling 
I henhold til regnskabsvejledningen for de danske nationalparker skal bestyrelsen årligt fremlægge en beretning. 
Beretningen kan læses som et supplement til den økonomiske indrapportering, som nationalparkerne skal indsende til 
Naturstyrelsen. Her skal alle aktiviteter, hvortil der er knyttet en økonomi, oplistes i et skema med angivelse af intern 
og ekstern økonomi samt udgifter til løn på det enkelte projekt. 
 
Beretningen beskriver nationalparkens projekter og aktiviteter inden for natur, kultur, friluftsliv, formidling samt 
erhverv gennem 2015. Beretningen indeholder også afsnit om bestyrelsens, rådets og udvalgenes arbejde gennem 
året samt om arbejde med udviklingsinitiativer som fx inddragelse af frivillige og etablering af velkomstcenter m.v. 
 
Årsberetningen har været behandlet i nationalparkens 4 udvalg i uge 3 og på rådsmøde den 8. februar 2016. Som det 
fremgår af referatnotaterne fra møderne var der enkelte forslag til tilføjelser, og disse er indarbejdet i den udgave, 
som forelægges bestyrelsen.   
 
Årsberetningen er layoutet af Susanne Mejlgaard fra Zoulmade i henhold til den fastlagte visuelle identitet. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller årsberetningen til godkendelse. 
 
 
Beslutning 
Årsberetningen godkendes med enkelte ændringer. 
Grafikken på sidste side er ikke umiddelbar forståelig. Der laves et lagkagediagram for regnskabet i stedet for. 
Nationalparkfond Mols Bjerge rettes relevante steder til henholdsvis Nationalparken, Nationalparkfonden 
eller bestyrelsen. 
Flere har læst korrektur og sender rettelser til sekretariatet. 
 
Bemærkninger 

https://www.dropbox.com/sh/pr4rjo48ciqbd93/AACe3AJSLrxa4GY25E7feNUYa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fnzk882hcr9k78l/%C3%85rsberetning-endelig%20v.1.-enkeltsidet.pdf?dl=0
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4. Revision af Nationalparkplan - Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge 
 
Bilag 

Første udkast til Redegørelse for udviklingen i og omkring Nationalpark Mols Bjerge med evaluering af 
Nationalparkens indsats 2010 til 2016 
 
Sagsfremstilling 
 
Som grundlag for en revision af nationalparkplanen skal bestyrelsen i henhold til nationalparklovens § 25 stk. 2 
udarbejde og offentliggøre en redegørelse for udviklingen i Nationalparken og herunder en evaluering af de opnåede 
resultater i den igangværende planperiode.  
 
Udarbejdelsen blev igangsat i efteråret 2015, hvor medlemmerne i såvel råd som bestyrelse blev anmodet om på 
forskellig måde at bidrage til arbejdet. Sekretariatet har over vinteren været i dialog med en række af råds- og 
bestyrelsesmedlemmerne samt andre eksterne parter for og udarbejde et første udkast, som med undtagelse af 
resumé og spørgeskemaundersøgelse, lå klar ved årsskiftet. Udkastet har været behandlet i Nationalparkens 4 
stående udvalg i uge 7 samt på rådsmøde den 8. februar 2016.  
 
Formændene for de 4 udvalg samt rådsformanden vil på mødet redegøre nærmere for drøftelserne. 
 
Redegørelsen skal fremlægges til vedtagelse på bestyrelsens næste møde den 11. maj 2016. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller Redegørelsen for udviklingen i og omkring Nationalparken Mols Bjerge til drøftelse. 
 
 
Bemærkninger 
 
Det oplyses, at der skrives på et resume og en tekst om spørgeskemaundersøgelsen, når resultaterne foreligger om ca. 
14 dage, og sendes til bestyrelse, udvalg og råd.   
Udvalgene og rådet har indgivet kommentarer og ændringsforslag til udkastet, og der er nogle faktuelle ting omkring 
geologien, der skal tilrettes. 
 
Det blev diskuteret om projekter som understøttede Nationalparkens formål, men som bestyrelsen ikke havde 
deltaget i skulle nævnes under ”iværksatte initiativer”.  
Der er god tid for bestyrelsesmedlemmerne til at komme med input. Resume og punktet om 
spørgeskemaundersøgelserne kommer på de næstkommende udvalgsmøder. 
  

https://www.dropbox.com/s/ls275063kl09g8b/Redeg%C3%B8relse%20for%20udviklingen%20i%20og%20omkring%20Nationalpark%20Mols%20Bjerge-version0%3Duds%20til%20U%2CR%20og%20B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ls275063kl09g8b/Redeg%C3%B8relse%20for%20udviklingen%20i%20og%20omkring%20Nationalpark%20Mols%20Bjerge-version0%3Duds%20til%20U%2CR%20og%20B.pdf?dl=0
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5. Revision af Nationalparkplan  - Debatoplæg til den indledende offentlighedsfase til Nationalparkplan 2018 - 2024 
 
Sagsfremstilling 
Forud for udarbejdelsen af forslag til nationalparkplan skal bestyrelsen i henhold til nationalparklovens § 20 indkalde 
ideer og forslag til planens indhold. Indkaldelsen skal indeholde en kort beskrivelse af formålet med Nationalparken, 
grundlaget for dens oprettelse samt redegørelse for hovedspørgsmålene i det forestående planarbejde.  
Debatoplægget skal fremlægges i en offentlighedsfase på 12 uger, og bestyrelsen skal i denne periode ”forestå en 
oplysningsvirksomhed til brug for en offentlig debat om nationalparkplanen”. Dette planlægges realiseret gennem 
annoncering og afholdelse af offentlige møder i sommerperioden 2016. 
 
I henhold til bestyrelsens tidsplan skal debatoplægget vedtages på næste møde den 11. maj og sammen med 
Redegørelsen udgøre grundlaget for den offentlighedsfase, som igangsættes den 6. juni 2016.  
 
I de 4 udvalgsmøder i uge 7 samt på rådsmøde den 8. februar 2016 blev opgaven drøftet samtidig med, at der blev 
forespurgt om forslag til emner, som eventuelt skulle bringes til debat. 
Formændene for de 4 udvalg samt rådsformanden vil på mødet redegøre nærmere for drøftelserne. 
 
Det er sekretariatets forslag, at debatoplægget primært indkalder ideer og forslag til styrkelse og udvikling af arbejdet 
inden for de områder, som Nationalparkbestyrelsen allerede arbejder med. Redegørelsens evaluering samt 
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil i så tilfælde være solidt fundament for en debat på et meget oplyst 
grundlag. 
 
Emnerne ville i så tilfælde være nogle eller alle af nedenviste: 
Natur 

• Dødt ved i skovene  
• Sandmarker 
• Bynatur 
• Naturpleje med husdyr 
• Naturplanen på jagt og skovejendomme 

 
Kultur 

• Registrering af særlige og truede kulturmiljøer 
• Bevarelse af fysisk kulturarv 
• Molbohistorier 
• Støtte til kulturarrangementer  

 
Friluftsliv  

• Stier til forskellige brugergrupper samt certifisering 
• Styrkelse af faciliteter i kystzonen 

 
Formidling 

• Sommerformidling samt Nationalparkbus og - sejlads 
• Digital og skriftlig formidling herunder skiltning 

 
Erhverv og Logo 

• Serviceuddannelse og servicenetværk 
• Partnerskabsarbejdet 
• Nationalparken på spisekortet 

 
Spørgsmålene eller problematiseringen i debatoplægget kunne være opfordringer til lodsejere om at byde ind med 
arealer eller komme med konkret forslag til, hvordan vi bedre kan løse de opgaver vi beskriver. 
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Selv om det bærende i debatoplægget er at opkvalificere vores centrale igangværende langsigtede projekter, skal der 
også være mulighed for at komme med forslag til nye arbejdsområder. Det er sekretariatets vurdering, at sådanne 
bidrag også vil blive meget mere relevante, når de skal holdes op i mod det arbejde vi allerede har igangsat. 
 
En diskussion af Nationalparkens afgrænsning bør diskussionsoplægget nok også forholde sig til. I henhold til 
nationalparklovens § 7 stk. 2 er det kun beskedne udvidelser af Nationalparken, som bestyrelsen kan bringe til debat 
uden at inddrage ministeren og den politiske forligskreds bag de danske nationalparker. 
 
Indstilling  
Formanden indstiller, at 
1. Debatoplægget primært indkalder ideer og forslag til styrkelse og udviklingen af nationalparkens arbejde inden 

for de områder, som udvalg, råd og bestyrelsen allerede arbejder med.  
2. Debatoplægget åbner mulighed for at komme med forslag til nye arbejdsområder. 
3. Debatoplægget indkalder forslag til beskedne udvidelser af Nationalparkgrænsen under den forudsætning, at de 

kommer fra lodsejerne selv. 
 
Beslutning 
Formandens indstilling nr 1  godkendes 
Formandens indstilling nr. 2 godkendes. 
Formandens indstilling nr. 3 blev ikke godkendt. Emnet nævnes ikke i debatoplægget. Sekretariatet kan kontakte de 

forslagsstillere, der har henvendt sig for at orientere om den kommende proces. 
 
 
Bemærkninger  
 
De opstillede emner kan tilrettes og ændres, de viser delvis de emner, der allerede arbejdes med der efterspørges 
input til den videre udvikling. 
 
Udvalgene inddrages i problematiseringen af emnerne til debatoplægget i marts.  
Sekretariatet foreslår, at der tages udgangspunkt i de igangværende emner med fokus på, hvordan vi kan gøre det 
bedre, hvem der vil være med o.s.v.  
 
Bestyrelsen giver dette oplæg til udvalgene om, hvilke emner udvalgene skal forholde sig til i debatoplægget. 
 
Geologiprojekter mangler i emnelisten 
Friluftsudvalget emner mangler: P-plads og trafikale forhold. 
 
Indstillingens punkt 2 er måske for snæver, det er ikke nok at skrive, at der er plads til nye tiltag, det skal der arbejdes 
på i udvalgene. 
 
Indstillingens punkt 3 gav anledning til nogen debat.  
Rammerne skal sættes i dag, og et flertal i bestyrelsen beslutter det videre forløb. 
 
I den forgangne planperiode er der indkommet forslag om mindre ændringer, og det blev oplyst forslagsstillerne, at 
man tidligst kunne forholde sig til det ved revision af første nationalparkplan. 
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6. Applikation for Kalø Slotsruin 
 
Bilag 

Projektbeskrivelse for udvidelse af applikation for Kalø Slotsruin 
 
Sagsfremstilling 
Nationalparkfonden ansøgte i efteråret 2015 Nordea Fonden om kr. 160.000 til udvidelse af applikationen for Kalø 
Slotsruin med Ladegården. Bestyrelsen havde som medfinansiering til projektet afsat kr. 40.000 på budgettet for 2016.  
Omkring årsskiftet fik vi afslag på ansøgningen. På den baggrund besluttede kulturudvalget på sit møde den 20. januar 
2016, at bestyrelsen skulle ansøges om, at de afsatte midler i stedet skulle anvendes til at udvide applikationen for 
Kalø Slotsruin, så den kunne anvendes fra toppen af det nye trappe i ruintårnet.  
InnoPro har oplyst, at udvidelsen af applikationen koster kr. 60.000 
Der er på den baggrund har kulturudvalget udarbejdet en projektbeskrivelse, som fremlægges til bestyrelsens 
godkendelse. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller at  
1. kr. 40.000 godkendt til udvidelse af Kaløapplikationen med Ladegården ændres til en udvidelse med en 

borgvisualisering fra toppen af ruintårnet i henhold til projektbeskrivelsen 
1. Kr. 20.000 må anvendes fra en anden konto under kulturområdet under den forudsætning, at der viser 

sig u-forbrugte midler på dette område. Ellers indarbejdes restbeløbet i kulturbudgettet for 2017. 
 
Beslutning: 
Sagen sendes tilbage til kulturudvalget, da udvalget ikke har haft mulighed for at drøfte indstillingen 1.1. omkring de 
20.000 kr.  
 
 
 
Bemærkninger:  
 
  

https://www.dropbox.com/s/0y8xi53akx7odsx/Projektbeskrivelse%20for%20udvidelse%20af%20Kal%C3%B8%20med%20t%C3%A5rnudsigt.pdf?dl=0
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7. Henvendelse fra Jagtens Hus vedrørende støtte til AV-udstyr  
 
Bilag 

Beskrivelse af Jagtens Hus 

Tilbud på AV-udstyr til Jagtens Hus 
 
Sagsfremstilling 
Jagtfaglig Chef Niels Søndergaard har rettet henvendelse til Nationalparkfonden for at forespørge om en eventuel 
støtte til indkøb af AV-udstyr til Jagtens Hus. Som det fremgår i beskrivelsen af Jagtens Hus (fx side 10 til 14) lægger 
Danmarks Jægerforbund op til, at den nye undervisningsfløj skal anvendes meget bredt af lokale foreninger og 
institutioner m.v. For små organisationer stilles faciliteterne gratis til rådighed og for større, er det mod betaling.   
Bestyrelsens disponering af Velkomstcentrets areal af undervisningsfaciliteter er sket i henhold til aftalen med 
Danmarks Jægerforbund om, at vi får adgang til deres undervisningslokaler – dette forhold nævnes også på side 14 i 
beskrivelsen i afsnitter om ”Eksterne målgrupper mod betaling”.  
 
Den samlede udgift til AV-udstyret i Jagtens Hus er på ca. 450.000 kr. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller, at der optages forhandling med Danmarks Jægerforbund om en favorabel samarbejdsaftale ved 
leje af undervisningslokaler mod en donation på kr. 50.000  
 
 
Beslutning: 
Formandens indstilling godkendes. 
 
 
Bemærkninger:  
 
Det er tidligere aftalt, at velkomstcentret ikke selv skal have undervisningslokaler men at der skal etableres en 
samarbejdsaftale med Jagtens hus på det område. Og inden velkomstcentret er færdigt, har vi også behovet for at 
kunne bruge undervisningslokaler. 
 
Margit synes ikke det er en god ide at vi bliver blandet ind i sådan noget før vi har et etableret velkomstcenter.  
 
 
  

https://www.dropbox.com/s/yduf4oftb99akt7/Beskrivelse%20af%20jagtenshus.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv9i8122aseilpq/Udgifter%20til%20AV%20udstyr%20-%20Jagtens%20hus.pdf?dl=0
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8. Driftsbudget for påtænkt velkomstcenter. 
Indsendt af Margit Røgind: 
Sagsfremstilling 
Jeg anmoder hermed om at få et punkt på dagsorden den 23. februar 2016 om, at bestyrelsen for 
Nationalpark Mols Bjerge pålægger sekretariatet, at der udarbejdes et realistisk estimeret 
driftsbudget for det påtænkte velkomstcenter. 
 
På det offentlige møde på Højskolen på Kalø, Skovriddervej 1 i Rønde den 9. februar 2016, blev det 
gjort klart, at der ikke foreligger nogen driftsmæssige økonomiske beregninger. Jeg finder det 
overordentlig problematisk, at der ikke er udarbejdet et driftsbudget for det påtænkte 
velkomstcenter. 
 
Nationalparken drives alene af offentlige midler, og midlerne tildeles via det til enhver tid afsatte 
beløb på den årlige finanslov. Det er selvfølgelig meget relevant, at Nationalparken udviser såvel 
rettidig omhu som økonomisk ansvarlighed ved, at der udarbejdes et realistisk estimeret 
driftsbudget. 
 
Ved at godkende anlæg af et nyt velkomstcenter uden et på forhånd kendt driftsbudget kan 
Nationalparken komme i den ikke urealistiske situation, at der skal budgetreduceres på de 
kerneopgaver, som Nationalparken skal udføre i henhold til lovgivningen, for at have midler til den 
fremtidige løbende drift af et stort velkomstcenter. Nationalparken kan heller ikke gå ud fra, at de 
afsatte midler på finansloven stiger i takt med den almindelige løn- og prisudvikling i samfundet. 
Derfor er det min opfattelse, at nationalparkbestyrelsen tilsidesætter økonomisk ansvarlighed og 
rettidig omhu ved at forsætte planerne om opførelse af et nyt velkomstcenter uden at have klarlagt 
og forholdt sig til de fremtidige driftsmæssige økonomiske konsekvenser. 
 
Indstilling 
På den baggrund indstilles: 

1. at sekretariatet pålægges, at udarbejde et realistisk driftsbudget indeholdende samtlige de ved driften af 
et nyt velkomstcenter forbundne driftsudgifter. 

2. at forslag til driftsbudget forelægges bestyrelsen til godkendelse. 
3. at alle nuværende som planlagte aktiviteter omkring anlæg af et velkomstcentret sættes i bero indtil, der 

foreligger et realistisk og godkendt driftsbudget. 
 
Beslutning 
Margits indstillinger 1 til 3 blev ikke godkendt. Spørgsmålet om driftsbudget og tidspunktet for et sådant sendes til 
Styregruppen for Velkomstcentret. 
 
 
Bemærkning 
Det blev taget afstand fra formuleringen og tonen i sagsfremstillingen.  
Det er rigtigt, at et driftsbudget blev efterspurgt ved informationsmødet, og flere bestyrelsesmedlemmer mente det 
var et godt punkt at tage med til Styregruppen for Velkomstcentret. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt kan 
laves et realistisk driftsbudget. Heller ikke ved at se på andre velkomstcentres drift, fordi velkomstcentre er så 
forskellige. Alle bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, at der laves et driftsbudget, når det kan laves realistisk. 
Vi vil ikke kunne bruge et driftsbudget lavet på nuværende tidspunkt til noget.  
Når styregruppen har udarbejdet et driftsbudget vil det naturligvis blive forelagt bestyrelsen. 
Et velkomstcenter er en kerneopgave for Nationalparkbestyrelsen, det er beskrevet i nationalparkplanen. 
Alle bestyrelsesmedlemmer udover Margit afviser derfor helt indstillingen. 
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9. Velkomstcenter - orientering 
 
Bilag 

Referat fra informationsmøde den 9. februar 2016 
 
Sagsfremstilling 
Tekstindholdet og bilag til arkitektkonkurrenceprogrammet er færdigt, og Flemming Deichmann er oplyst, at 
konkurrencen tidligst skal igangsættes efter sommerferien. 
 
Erling havde den 14. januar 2016 møde med personer, som står bag underskriftindsamlingen for bevarelse af 
Slotskroen. Han vil på mødet orientere om dialogen. 
 
Der blev i samarbejde med Naturstyrelsen afholdt offentligt informationsmøde om bl.a. velkomstcentret den 9. 
februar på Kalø Højskole. Erling vil på mødet orientere om forløbet. 
 
Sekretariatet har efter aftale med formanden igangsæt udarbejdelse af en ny projektpræsentation til brug ved 
fondshenvendelse. Sekretariatet vil orientere nærmere herom. 
 
Den lokale fond, som Bestyrelsen påtænker at kontakte, har ansøgningsfrist den 15. april 2016. Sekretariatet kan kun 
anbefale at ansøgning fremsendes, hvis nationalparken har positiv presse om projektet.  
 
Bemærkninger 
 
Mødet blev rost meget, det var godt besøgt. Mikas oplæg var rigtig godt, og efter det var der kun begrænset kritik 
bl.a. med hensyn til det manglende driftsbudget. 
Der blev nævnt, at der manglede den aftalte information forud for mødet, og fremadrettet skal der gøres en indsats 
for at fastholde den positive stemning og styrke den lokale opbakning. Det blev foreslået, at styregruppen kunne 
arbejde med at mobilisere en opbakning. Det blev endvidere foreslået, at Røndes erhvervsliv vil kunne inddrages.  
 
Vi ønsker dialogen. 
Vi må ikke tro, at vi har gjort nok, fordi vi har afholdt et informationsmøde.  
 
Det er vigtigt at være offensiv, og at bestyrelsesmedlemmernes foreninger aktivt bakker op om projektet. 
 
Der har udefra været ris og ros til vores materialer, senest har centrale personer ved Maltfabrikken påpeget store 
mangler i forhold til vores prospektmateriale om Velkomstcentret. I maj 2015 besluttede bestyrelsen, at man søgte 
hos 2 fonde, afholdt arkitektkonkurrencen for dernæst at søge hos andre fonde, fordi et vinderprojekt vil gøre 
ansøgningen meget mere konkret.  
Med ovennævnte i baghovedet ønskes afholdt et styregruppemøde for Velkomstcentret hurtigst muligt. 
 

10. Invitation til Naturmøde 2016 - orientering 
Bilag 

Naturen får sit helt eget folkemøde 
 
Sagsfremstilling 
I stil med skabelsen af Folkemødet på Bornholm har Hjørring kommune taget initiativ til skabelse af et Naturmøde, der 
præsenteres på følgende måde: Verdens første folkemøde om naturen finder sted i Hirtshals. Naturmødet løber over 
tre dage fra den 26. til den 28. maj. 
Det foreløbige program kan i sin helhed læses her: 
http://www.naturmoedet.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=28178&target=blank 

https://www.dropbox.com/s/w8w3s19j9aeqrpc/Opl%C3%A6g%20og%20referat%20af%20m%C3%B8de%209.2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ziboo3ibis9pafk/Naturen%20f%C3%A5r%20sit%20helt%20eget%20folkem%C3%B8de.pdf?dl=0
http://www.naturmoedet.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=28178&target=blank
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På det sidste møde mellem formændene for de danske nationalparker blev det aftalt, at Nationalpark Thy skulle tage 
kontakt til Hjørring Kommune med henblik på at koordinere en fælles deltagelse fra de danske nationalparker. Dette 
er sket, og nationalparkerne er på det fælles program torsdag den 26. kl. 18-19 som en ”sofasamtale”. Derudover er 
der arrangeret en stand ved en ”markedsplads” på Hirtshals Havn for alle 4 nationalparker og denne må meget gerne 
være bemandet af alle parkerne under hele naturmødet.  
Sekretariatet har efter aftale med formanden tilkendegivet, at vi vil deltage, og vi skal oplyse hvor mange vi forventer 
der deltager fra henholdsvis bestyrelse, råd, sekretariat og frivillige. 
 
Da næste formandsmøde planlægges torsdag den 26. om formiddagen vil Erling og Mika kunne bemande standen 
denne dag og deltage i sofaarrangementet om aftenen.  
 
Bestyrelses- og rådsmedlemmer opfordres til at deltage. 
Sekretariatet vil sikre, at standen er bemandet tilfredsstillende under hele mødet bl.a. med brug af frivillige. 
 
Bemærkninger 
 
Erling orienterede om naturmødet og opfordrede bestyrelsesmedlemmerne at tage med. Er man interesseret, sender 
man en mail til Mika og melder sig til.  
Folkemødet på Bornholm kom også til diskussion. Det har ikke været drøftet af de 4 formænd for nationalparkerne, og 
det er nok for sent til i år. 
Steder, hvor politikere kommer – også messer og stande – er vigtige for at nå ud til mange politikere. 
Naturmødet anses for vigtigere, fordi der sikkert også vil komme fonde og andre interesserede. 

11. Orientering om sekretariatets og bestyrelsesformandens aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 
 
Bilag 

Aktivitetsoversigt 
 
Sagsfremstilling 
Sekretariatet har udarbejdet en aktivitetsoversigt medio december 2015 til medio februar 2016 som fremlægges til 
orientering. 
 
Bemærkninger 
Ingen 

12   Eventuelt 

Intet 

https://www.dropbox.com/s/k37t3yd63lewkuh/Aktivitetsoversigt%20medio%20%20december%202015%20til%20medio%20februar%202016.pdf?dl=0
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