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Referat af generalforsamling i 
NORDVESTJYSK GOLFKLUB 

torsdag den 10. marts 2016 kl.19.00 
i klubhuset, Nystrupvej 19. 

  

Formand Svend Eriksen bød velkommen til de fremmødte medlemmer,- i alt 77 fremmødte.   
 
1. Valg af dirigent 
 
Peter Sørensen blev valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede – med 
henvisning til klubbens vedtægter § 9, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet, og 
var dermed beslutningsdygtig.  
Dirigenten foreslog at pkt. 3+4+5 behandledes under ét, da de er indbyrdes afhængige. Dette 
accepteredes af forsamlingen. 
 
2. Formandens beretning 
 
Formanden fik ordet og inden beretningen, var der planlagt en hyldest til to tidligere medlemmer, 
som gennem mange år har ydet en stor indsats for klubben. Først var det Erik Langberg, som blev 
medlem i 1973, som har siddet 15 år i bestyrelsen, og som i en længere årrække har ydet en stor 
indsat i forbindelse med begynderarbejdet og Regionsgolf. Dernæst var det Ingrid Østergaard, 
som blev medlem i 1975 og har spillet lige siden. Fra 1981 og til 2015 har Ingrid Østergaard stået 
for torsdagsmatcherne og har arbejdet med sit eget system for tilmelding, udfærdigelse af 
startlister og resultatopgørelser uden computerhjælp.  
Begge blev hædret på behørig vis og takket for den store indsats. 
 
Formandsberetning 2014/2015 Nordvestjysk Golfklub  
Det har været jul to gange, siden vi sidst var samlet til generalforsamling. Jeg vil lige minde om, at 
årsagen til ændring af regnskabsår var et krav fra Thisted Kommune. Nu er det gennemført, og 
det er vi glade for. At omdanne et år med fire kvartaler til fem kvartaler og derefter igen tilbage til 
fire nu med anden startdato, har været en udfordring. Bla. fordi væsentlige dele af vores faste 
årlige omkostninger (forsikringer og ydelser til lån) forfalder i oktober kvartal og herved har været til 
betaling to gange i dette regnskabsår. 
Ellers kan man generelt sige om golfens udvikling i Danmark i 2015, at nedgangen af medlemmer 
er stoppet. Men det er medlemsindtægterne ikke. Det skyldes, at medlemsfremgangen primært 
skyldes flexmedlemskaber og flere klubber med symbolske kontingenter. 

Her i klubben var vi pr. 31.12.2015 824 medlemmer mod 855 i 2014. Af disse er 763 fuldt 
betalende medlemmer. Vi må erkende, at vi ikke var pessimistiske nok, da vi lavede budgettet og 
har derfor kæmpet med de manglende indtægter. 

Efter denne indgangsbøn, vil jeg gå over til at berette om, hvad der er sket af stort og småt i 
perioden. 

Ændret regnskabspraksis.  
Efter råd fra vores revisor har vi ændret afskrivninger på bygninger fra at være = indbetalte afdrag 
til en lineær afskrivning over 20 år. Ændringen gør hverken klubben rigere eller fattigere, men 
giver et mere realistisk billede af klubbens økonomi overfor omverdenen. Og der er jo ingen grund 
til at gøre regnskaberne dårligere, end de er. 
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Personale.  
• Der har ikke været udskiftning i vores dygtige greenkeeperstab.  Mads har fået sit svendebrev, 

og er nu greenkeeperassistent,  hvilket vi ønsker tillykke med.  
• Birgitte har fået mere ansvar efter, at Hans og Jane er fratrådt. Nu  er det hende, der er ”den 

gamle” og skal oplære de nye. Vi ved, at medlemmerne påskønner hendes hjælpsomhed 
og vi er særdeles tilfredse med hendes måde at passe sekretariatet på.  

• Brian er gået til sin opgave med stor energi og gåpåmod. De opgaver han skal løse for klubben 
er udført tilfredsstillende. Det er en stor udfordring, da der jo ikke ligger manualer for de 
rigtigt mange opgaver. Brian har for den nye sæson valgt at få ekstern hjælp til rengøring. 
Vedrørende butikken, som drives for egen regning, har det ekstremt dårlige vejr været 
særdeles ugunstigt for salg af tøj. Da der endelig kom varme, var sæsonen så langt henne, 
at det var udsalgstid. Vi håber alle på bedre vejr i år, og opfordrer fortsat vore medlemmer 
til at handle i shoppen. 

• Trænere. Vi har i perioden haft to trænere. Først sagde Mads meget pludselig op i januar 
2014.Vi fik en ansøgning fra Island, som lød meget spændende. Så spændende at vi ansatte Thor 
for sæsonen med mulighed for fastansættelse. Det sidste kunne vi ikke blive enige om, og vi 
skiltes i bedste forståelse. Vi gik igen på markedet og nu var tidspunktet bedre og vi fik derfor flere 
kvalificerede ansøgninger. Af disse valgte vi Jens Svendsen. Jens kommer fra Ebeltoft og har 
været klubtræner forskellige steder i Danmark og Norge. Ud over CV’et og referencer skyldes 
vores valg hans personlighed. Jens virker som en ildsjæl, der konstant vil virke for klubbens 
bedste. Også med udfordringer der ligger på kanten af de primære opgaver. Kort sagt en mand 
der ser muligheder før begrænsninger. Vi vil opfordre til at prøve ham af. 

Greenfee  
Når man tager i betragtning hvor dårligt vejret var i sommer, er vi sluppet med et rimeligt fald i 
indtægterne. 420.000 mod 438.000 i 2014. 
 
Træningsbolde.  
Der er tydeligt, at der er slået flere bolde ud end nogensinde før. Om det har bevirket bedre runder 
og færre turfs, er svær at måle, men det er sikkert, at medlemmerne har det godt med at være 
varmet igennem på driving range inden start. 
Det er vores fornemmelse, at systemet med chip har virket efter formålet. Der kommer ny 
indstilling på maskinen pr. 1. april. Ombytning af chip kommer til at koste 50 kr. og en ny chip 
fortsat 100 kr. 

Indsamling af bolde.  
De 3 K-i-K, Old Boys, 60+ og Tirsdagsklubben påtog sig at stå for dette på skift, en uge af gangen. 
Endnu et eksempel på at medlemmer gerne vil udføre et stykke frivilligt, hvis man spørger pænt. 
Vi vil gerne sige tak til alle dem, der har udført arbejdet. Specielt til de tre ledere, som påtager sig 
at lave vagtplanerne, - Anders Andersen, Mogens Dam og Henning Bjørndal. 

Next Level  
I sæsonen 2015 introducerede klubben træningssystemet Next Level for medlemmerne. Systemet 
kom til klubben sammen med den tidligere træner Thor, som havde lært systemet at kende i 
Norge, og i samarbejde med DGU var der en præsentation af systemet i senforåret. 
Der var 90 deltagere til introduktionsaftenen. Af de fem træningsniveauer, der er, har 200 
medlemmer fået udleveret kortet til det første niveau. Det anser klubben for at være en succes. 
Derudover er der rigtigt mange - præcis hvor mange, ved vi ikke, som er gået videre med de andre 
kort. Vores nye træner Jens, som har arbejdet to sæsoner i Norge, har ad den vej også kendskab 
til træningssystemet og har planer om at fortsætte det både i forbindelse med træning af 
nybegyndere, eliten og absolut også vi andre medlemmer. 
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Begynderudvalget.  
I 2015 har 49 nye golfere gennemgået begynderkurset. Heraf har desværre kun 40 spillere meldt 
sig ind i klubben som fuldgyldige medlemmer. Vi byder alle jer nye rigtigt hjerteligt velkommen i 
klubben. 
Vi håber, alle har nydt spillet, naturen samt ikke mindst det sociale klubliv. Vores trofaste 
mentorer, med Poul Gellert som tovholder, har igen i år ydet en kæmpe indsats med 
nybegynderne 
Der har i årets løb været gennemført 5 optimistturneringer for hcp. 37-54 spillere. 
 
Ungdomsudvalget.   
Vi har i 2015 haft ca. 20 juniorspillere, hvoraf 10-15 kommer til træning stort set hver gang. Det gik 
godt med vores deltagelse i turneringer i 2015. I kredsturneringen vandt vi for første gang par 3 
turneringen, og det var nogle stolte unge menneske, som kunne tage pokalen med hjem. Niklas 
Leolnar vandt distriktsturneringen i sin årgang. Turneringen strækker sig over hele året og den 
sluttes af med et landsmesterskab for hold, hvor de bedste 8 for hver årgang er udtaget. NVG 
kunne over forventning stille med 3 juniorer til dette landsmesterskab. 
De glæder sig til samarbejdet med vores ny træner, og næste år tilbydes træning 3 gange om 
ugen, hvor den ene gang vil være banetræning. 

Turneringsudvalget.  
Turneringerne har generelt ikke været helt så godt besøgt i år, som de plejer. Flagturneringen blev 
genoptaget efter nogle års pause og faldt i god jord hos de fleste. 
Året sluttede med Gule Ærter turneringen, som blev noget af et tilløbstykke med 120 deltagere. 
Enkelte turneringer lå, hvor en større gruppe var af sted til andre arrangementer. Udvalget vil 
forsøge at optimere planlægningen. 
Klubmesterskaberne var heller ikke helt så godt besøgt som tidligere, men forsøget med 
forplejning var et godt tiltag . Antallet af grupper saneres så det modsvarer de nye aldersgrænser.  
 
Sportslige resultater.  
Klubmestre i slagspil i 2015 
• Damer Jette Pedersen  
• Damer Veteran Lone Knudsen  
• Herrer Jan V. Pedersen  
• Herrer Senior Hans Jørn Jensen  
• Herrer Veteran Jørgen Knakkergaard  
Klubmestre i hulspil Damer Jette Pedersen – Herrer Christian Næsgaard.   

 
• DGU turnering. Seniorholdet bevarer sin plads i 3. division. Dameholdet rykkede ud af 3. 

division og herreholdet forblev i kvalifikationsrækken.  
• Regionsgolf. Her havde vi 8 hold med og 4 af disse vandt den indledende pulje.  Af disse 

klarede Veteran A sig bedst ved at vinde det jysk-fynsk mesterskab og blive runner up til 
DM. Holdet spiller 2016 i Eliteveteran. C-holdet nåede finalen, hvor de blev nr. 2   

• Synoptik Cup. Her kom vores hold helt til tops og vandt finalen i Århus. Tillykke til Hans Jørn 
Jensen, Kim Kjær, Per Hammershøj, Ole Mygind og Morten Hjaltelin.   

• SFO-golfen:  Året bød på premiere på klubbens deltagelse i ForeningsSFO . Vi har været på 6 
skoler med i alt 93 deltagende børn op til 4. klasse.  
Der blev arbejdet i 8- 10 uger ude på skolerne med golf i en meget tillempet form. Den 
sidste gang blev børnene fragtet ud til Nystrup, hvor de fik en rigtig golfbane at se.  
Vi havde lavet et lille program bestående af 3 stationer: banevisning, udslag og putning. 
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Alle børnene kom igennem stationerne og i flere tilfælde sammen med interesserede 
forældre.15 forskellige medlemmer har bidraget med deres ekspertise i undervisningen og 
der skal lyde en stor tak herfra.  
Vi håber, at vi har sået nogle små frø, som kan vække en interesse, der ad åre vil kaste 
flere nye medlemmer af sig. De første er allerede begyndt i ungdomsafdelingen og et par 
stykker vil formodentlig dukke op til foråret. 
 

Husudvalget.  
Terrassen har bestået sin prøve. Vinteren har været om end mere regnfuld end nogensinde og der 
har ikke været vand nogen steder på terrassen. Alle har kunnet komme tørskoet ind i klubhuset 
uden at skulle gå en omvej over puttinggreen. 
Der er indkøbt en stor ny powerfuld kaffemaskine, som står, så alle kan håndtere den. Toiletterne 
er malede og der er klatmalet tiltrængte steder i klubhuset. Tak til Ernst og Jeppe for det. Også en 
stor tak til de frivillige, som knoklede med at tage sten op, rengøre dem og nedlægge dem igen. 

Baneudvalget.  
Det store projekt i 2015 har været færdiggørelsen af masterplanen. Det har været en spændende 
proces, der blev afrundet med en velbesøgt fremlæggelse af Philip Spogárd i november. 
Baneudvalget har besluttet at lave to ansøgninger. 
 
1. Èn for hullerne 1-11 og én for hullerne 12-18. Den første er udfærdiget og sendt af sted medio 

februar. Den første ansøgning har mindst og færrest ændringer på selve baneforløbet og af 
den grund blev den afsendt først i håb om en hurtig godkendelse. Lige i denne uge har 
”skoven” meddelt mundtligt og uofficielt, at ansøgningen er ok. Tilladelsen er dog ikke givet 
endnu.  

2. Udvalget går i gang hurtigst muligt med ansøgning nummer to. Den forventede godkendelsestid 
er ultimo 2016, om alt går vel. Når ansøgningerne er godkendt, går klubben med ekstern 
hjælp i gang med at søge fonde mm. Inden da er der nedsat et finansieringsudvalg, så der 
kan komme så mange finansieringsmuligheder i spil som muligt.  

Banestatus i 2015:  
Der er vandet med 10.380 m3. 
Det er omkring 35-40 % af et gennemsnitlig års forbrug. Der er eftersået med ca. 1000 kg græsfrø 
samt udlagt omkring 1.200 kg gødning på de ca. 12 ha. vi gøder på. I forhold til bekæmpelse af 
ukrudt, er vi desværre stadig underlagt et 100 % total sprøjteforbud. Det opnår vi sandsynligvis 
aldrig dispensation for. Fairway 12 og 17-forsøget med afskræl af græs og ukrudt, viser desværre 
stadig ukrudt, omend i begrænset mængde. Det er vores fornemmelse, at en øget mængde 
gødning fremmer græsset på bekostning af ukrudtet. Udvidelse af driving range er et afsluttet 
projekt i 2015. 
Vi har i denne periode haft 3 arbejdsdage. Tak til alle der har deltaget i disse. Det er en fornøjelse 
at se hvor meget, vi kan udrette, når vi er fælles og mange om at lave opgaverne. Der kommer en 
ny mulighed for at give en hånd med her på lørdag (12-03-16) 

Frivillige.  
Der er fokus på frivillige i idrætsforeninger i disse år. Og det er fuldt forståeligt, for de er motoren, 
der holder det hele i gang. Jeg synes, vi her i klubben har en god tradition for frivilligt arbejde på 
alle planer. Nogle har været nævnt i denne beretning, men det er kun en brøkdel. Jeg vil ikke 
begynde med en opremsning, for der vil altid være nogen, der bliver glemt. Men jeg vil henstille jer 
til at følge opfordringen fra SPORT 2015 i BOXEN: Sig tak til en frivillig. 
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Det var lidt om, hvad der er sket i perioden. Ting der ikke kan laves om. Resten kommer til at 
handle om planer for fremtiden. 

Banen/Masterplan  
Man kan sige, at dele af masterplanens gennemførelse næsten er overhalet at virkeligheden. 
Engang var der oversvømmelse på hul 7 hvert 7. år, og det var til at leve med. Men nu er det 4. år i 
træk, der er oversvømmelse. Det er ikke til at leve med og så må der handles. Masterplanen 
anviser en pragmatisk løsning på problemet, nemlig anlæggelse af et nyt hul 6- et par 3-hul og et 
nyt 7. teested, hvor 6. green ligger nu. 
Det er baneudvalgets og bestyrelsens ambition til næste ordinære generalforsamling som 
minimum, at kunne fremlægge en finansieret plan for dette, og derfor også at kunne iværksætte 
arbejdet i 2017. 
Hvis de økonomiske muligheder er til stede, vil det være naturligt at medtage ændringerne på hul 4 
og 5. Fremover vil ændringer og nye tiltag på banen tage udgangspunkt i Masterplanen. 
Der er allerede skovet og etableret en ny afgang fra hul 15 og den ”gamle” afgang bliver dækket til/ 
lukket igen. Når der er fundet en bunkerstil, kan greenkeeperne formentlig gå i gang med en 
bunkerrenovering og de andre mindre dele af planen, vi kan udføre uden tilladelse og de store 
økonomiske omkostninger. 
 
Banetoilet.  
Vi synes selv, vi har gjort en god handel med EUC Nordvest. Mod at betale materialerne har de, 
som led i undervisningen, konstrueret et hus, som passer til vort behov. Der hænger tegninger af 
toilettet ved indgangen til klubhuset. For at omdanne dette hus til et toilet er der en del 
monteringsarbejde og huset skal males. Tidligere tømrermester Keld Overgaard har lovet at være 
tovholder på denne del af projektet. Herunder en vurdering af, hvad der med fordel kan laves af 
frivillige. Vi mangler endnu den sidste tilladelse fra Skov- og naturstyrelsen, så vi kan få huset 
placeret. 
 

Ny teestedssammensætning.  
Vi har fået et fiffigt forslag fra et medlem, som foreslår, at vi laver et mix mellem tee 48 og 56, ved 
at flytte de værste tee 56 frem til tee 48. Bestyrelsen og baneudvalget forstår og anerkender 
baggrunden for forslaget og synes det er godt. Det nye teested bliver betegnet tee 52. Ændringen 
bliver sat i værk, når banen er rated igen og klodserne malet. 
Forslagsstilleren kalder den for pensionistruten, men vi tror også, den kan blive populær for damer, 
som godt vil have lidt ekstra udfordringer. 

Sponsorarbejde.  
Vi ønsker at omstrukturere og opgradere sponsorarbejdet. Derfor er det en stor glæde, at 4 
erfarne erhvervsfolk, Poul Tousig, Anders Overgaard, Leo Smed Andersen og Peter Bovbjerg har 
indvilliget i at indtræde ind i sponsorudvalget. Vi ser frem til spændende tiltag herfra. Jeg er sikker 
på, at gruppen modtager forslag til nye sponsorer med glæde. 
 
Frit spil.  
Det har været et tilbagevendende punkt på de seneste generalforsamlinger. Efter for 3. gang at 
være blevet afvist optagelse i Skive-gruppen, har vi valgt at danne en ny gruppe, som ud over os, 
består af klubberne i Sydthy, Lemvig og Struer. 
Samarbejdet er døbt ”Golfring Vest”. For at komme med i ordningen skal man være fuldgyldigt 
medlem og indbetale kr. 600. Herefter kan man frit spille på alle baner. Man kan også deltage i 
åbne klubturneringer til samme pris som klubbens egne medlemmer. 

Det vil vi anbefale jer at benytte dette tilbud. Dels af praktiske grunde. Hvis vores egen bane er 
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lukket, er det bekvemt at have 3 alternativer. Men ligeså meget fordi det er berigende at prøve 
andre baner end sin egen. Det vil sandsynligvis være Sydthy, der bliver den foretrukne bane, men 
vi vil bestemt også anbefale de to andre. 
• Struerbanen er et mix af skov- links - og parkbane. Der er en helt unik udsigt. DGU holdt DM på 

banen sidste år, hvilket borger for kvaliteten.  
• Lemvigbanen er bakket i fjordlandskab og har også en unik udsigt. Man kan se til Thy derfra. 

Banen ligger meget tæt på byen og kan fint kombineres med et turistbesøg i denne.  
Hvis man er tilmeldt inden 31.5. får man et rabathæfte, som kan reducere den reelle pris med et 
par hundrede kroner. 

Nye medlemmer.   
Hvis vores klub skal overleve med den nuværende standard og service, er det en betingelse, at vi 
hele tiden får tilført nye medlemmer. Derfor må vi appellere kraftigt til jer, om at deltage i dette 
arbejde. Og det er et arbejde. 
 
• Målgruppe: Naboer, venner, kollegaer og familie.  
• Emner: Familier, hvor børnene er vokset op. Personer, som er på  vej ud af arbejdsmarkedet.  
• Metode: Tag emner/personerne med ud på banen. Ikke kun når  der er officielle arrangementer, 

men altid. Hvis det er muligt, så lad dem opleve terrassestemingen. Der 35.000 mennesker 
i vores område, som ikke spiller golf. Så der er nok at tage af.  Her til slut vil jeg gerne sige 
tak for godt samarbejde til sponsorer og andre samarbejdspartnere, samt internt i klubben 
til personalet, kollegaer i bestyrelsen, udvalg og KiK.   
Svend Eriksen 10.03.2016 

 
Kommentarer / spørgsmål til beretningen:  
Poul Rich spurgte, om der stadigt kan bruges poletter i automaten på driving range? Endvidere har 
PR oplevet at få mails fra sponsorer, hvilket han er utilfreds med. 
Formanden svarede at poletter stadigt kan bruges. Thorkild Agesen redegjorde kort for aftalen 
med sponsorerne og at der implicit i den måtte sendes mails til medlemmer. 
Beretningen blev herefter med generalforsamlingens tiltræden taget til efterretning. 
 
3+4+5 pkt.  årsregnskab, budget og kontingentforhøj else 

 
Kassereren fremlagde regnskabet for sidste kvartal af 2014 og hele 2015 samt budget for 2016. 
Dirigenten pointerede, at revisors påtegning var uden forbehold.  
 
Se regnskab og budget andet sted på hjemmesiden. 
 
Kommentarer / spørgsmål til regnskab og budget:  
Allan Krogsgaard ønskede, at alle dokumenter i forbindelse med økonomien samledes i et 
dokument på hjemmesiden. Endvidere var der kommentarer til klubbens ændring af 
regnskabsprincipper og henlæggelser. Ændringen af regnskabsprincipperne er ikke komplet og det 
bør den være. At klubben omlægger til et forretningsmæssigt regnskab er udmærket, men det kan 
have konsekvenser. Henlæggelser brugt som buffer er ikke en særlig hensigtsmæssig måde at 
lave et regnskab på. 
Nis Ole Harregaard spurgte, om der var indregnet en indtægt fra Golfring Vest? Formanden, - det 
er der ikke. 
Grethe Thomsen spurgte om antallet af dobbeltmedlemmer fra Sydthy i NVG. Formanden sagde,  
at der er ti dobbeltmedlemmer. 
Formanden forelagde forslag til kontingentforhøjelse som følger: Kontingentforhøjelse på 200,- kr. 
for seniorer og 100,- kr. for juniorer og medlemmer under uddannelse. Forslaget blev vedtaget. 
Regnskab, budget og kontingent blev vedtaget. 
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6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen . 

 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen 

 
7. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne. 

 
Der var ingen forslag fra medlemmerne 

 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen – på valg var: 

 
Anders Heegaard 
Michael Bager 
Thorkild Agesen 
Alle modtog genvalg. Der var ikke andre forslag og de tre blev valgt med akklamation. 

 
9.  Valg af revisor   

 
Revision Limfjorden blev genvalgt. 

 
10. Eventuelt: 

 
• Finn Wilkens spurgte, om bestyrelsen ville overveje at gøre hjemmesiden mere aktiv? 

Måske kunne man genindføre et diskussionsforum a la det, der var på den gamle 
hjemmeside. At klubben sender mails ud, er venligt, men det medfører ”dovne” 
medlemmer. FW havde lært af Erik Langberg, at som spiller skal man værne om banen. 
Lone Knudsen orienterede om, at der findes en Facebookside for klubben. 

• Preben Næsgaard, - var helt enig med Finn Wilkens. Der kunne eventuelt laves en 
lukket Facebookgruppe. PN efterlyste mere hype omkring masterplanen. Han 
pointerede, at banen er for tre typer af spillere og den skal besøges af mange flere 
mennesker. 
Referater bør komme oftere. Tee 52 er en vældig fin idé. Sponsorer, - klubbens 
sponsorindtægter er alt for lave. Som en stor sponsor understregede PN, at det er 
vigtigt, at sponsorer får noget tilbage for sin ydelse, noget man kan værdisætte. Som 
medlem bør man kunne tåle, at få henvendelser fra sponsorerne. 
PN håbede, at Golfring Vest blev en stor succes og opfordrede til at melde sig ind. 
Endvidere opfordrede PN Djævlegolf til at fravælge Morsø GK, som jo er klubben, der 
ikke ønsker NVG med i Skive-gruppe med fritspil. 
Formanden, - sponsorarbejdet er allerede omstruktureret og overhaler dermed PNs 
opfordring. At fravælge Morsø GK i forbindelse med Djævlegolf er ikke muligt 
umiddelbart. Det er som at blande æbler og pærer. 

 
Formanden takkede forsamlingen for god ro og orden, dirigenten for fin ledelse og endelig til 
kagebagerne Betty Iversen, Bodil Rich, Ellen Haugaard, Karin Agesen og Kirsten Kappel også en 
stor tak. 
 
 
Dato 
 
 
 
 



 8 

Peter Sørensen 
dirigent  
 
 
 
 

 

 


