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Vejle Sportsfiskerforening 

Buldalen 13, 7100 Vejle   

E-mail: vsf@vsf-vejle.dk  ·  Web: www.vsf-vejle.dk  ·  Mobil: 24 89 53 50 

CVR-nr.: 25 83 29 22  MobilePay 79476 

 

Bestyrelsen 

e-mail: bestyrelse@vsf-vejle.dk 

Formand: E-mail Telefon 
Erik K. Asmussen erik.asmussen@vsf-vejle.dk 2148 756 

Næstformand: 
Lars Nørgaard lars@vsf-vejle.dk 2544 4501 

Kasserer: 
Stefan Lambæk stefan@vsf-vejle.dk 7170 0399 

Sekretær: 
Henrik Skøtt skott@vsf-vejle.dk 2393 9993 
 
Niels Risak niels@vsf-vejle.dk 2567 8109 
Tom Jensen tom@vsf-vejle.dk 4291 7271 
Arne Rasmussen arne@vsf-vejle.dk 2063 3518 
Heinrich Petrowski heinrich@vsf-vejle.dk 2577 1317 
Anders Chr. Rasmussen anders@vsf-vejle.dk 2620 1380 

(Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 8) 

 

Kære medlemmer og lodsejere 

 
Der er ikke sket mange ting siden generalforsamlingen i november og til den seneste her i februar – men der er 

til gengæld sket store ting. 

Ting som i en lang periode har været meget højt prioriteret i bestyrelsens arbejde og hvor resultaterne nu skaber 

ro om foreningens fremtid. 

Kontrakt på fiskevand er nu underskrevet med Vejle kommune – og så skal den ikke genforhandles før om 25 

år!  

Vi har samtidig overtaget lejen for hovedparten af de parceller kommunen har opkøbt. Nogle af områderne har 

vi haft med tidligere egne lodsejere, og nogle enkelte nye arealer har vi nu i samleje med Nørup-Randbøl.  

Alt i alt har vi nu lejet 11,2 km å-løb hos Vejle kommune. 

Ny kontrakt er også underskrevet med Naturstyrelsen vedrørende Vejle å og Vingsted sø. Kontrakterne skal 

genforhandles om 5 år. 

Så er der nyt om klubhuset.  

Kontrakt på klubhus er nu underskrevet og byggeprocessen er sat godt i gang, synligt manifesteret ved at det 

gamle klubhus allerede er nedrevet og fjernet. 

Omkring kontrakten kan bl.a. nævnes, at kommunen er forpligtet til at sørge for både indvendigt og udvendigt 

vedligehold, herunder rengøring af de 3 toiletter. Vi skal selv sørge for rengøring af selve klubhuset og slå 

græs. Desuden betaler kommunen nu for el og vand, hvilket betyder en væsentlig besparelse for VSF.  

Kontrakten rummer en vigtig formulering, nemlig at skulle det utænkelige ske, at Kommunen opsiger 

kontrakten indenfor de første 15 år, så skal der ske lineær godtgørelse af VSF’s samlede bidrag. 

VSF’s andel til byggeriet er fastlåst til 1.150.000 kr.  

mailto:skott@vsf-vejle.dk
mailto:heinrich@vsf-vejle.dk
mailto:anders@vsf-vejle.dk
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Første trin i byggeplanen var, at få klargjort klubhuset til nedbryderne ville komme. Mange gode kræfter var 

aktiveret i vores plan for oprydning/sortering af alt materiale i klubhus og udhus, helt i tråd med den udmeldte 

byggeplan.  

Det var nogle hektiske dage, men vi kom godt i mål – og jeg må sige det var kompetente og hjælpsomme 

mennesker, der mødte op fra både nedbrydningsfirmaet og flyttefirmaet. 

Stor tak til de af vores egne der hjalp med udflytningen!! 

Også en stor tak til bestyrelsen for at vi nu kan sige, at vi er kommet i mål med de største planer i VSF’s 

historie de sidste 25 år. 

En særlig tak til medlemmerne af byggeudvalget og af kontraktudvalget: Niels Risak, Tom Jensen og Anders 

Christian Rasmussen. 

Det har været et langt sejt træk, som indimellem har tæret på kræfterne – men I har holdt fingeren i sporet hele 

tiden. Man kan roligt kalde det for et eksemplarisk eksempel på ”vedholdenhed”.  Stor Tak til jer! 

Vi ser nok alle frem til at få tid til at kunne nyde den kommende fiskesæson med de dejlige sommeraftener, 

gode fiskevenner og forhåbentlig en flot fisk i ny og næ. Og samtidig dvæle ved tanken om, at fremtiden for 

VSF ser ganske fornuftig ud. 

Nu bliver det langt mere interessant at følge selve byggeriet, som forventes færdigt ultimo juli måned.  

Det er vores store ønske, at det nye hus vil blive et sted, som vil danne rammen om rigtig mange fælles og gode 

oplevelser. 

Frem til det nye hus står færdigt har Saltvandsfiskeren Vejle tilbudt at vi kan låne deres fine klublokaler til 

diverse arrangementer. Tak for det gode samarbejde! 

Klub 60+: Bestyrelsen har besluttet at inkorporere dem på lige fod med andre udvalg i VSF, dvs. med eget 

tildelt budget.  

Det skal ses som en anerkendelse af, at 60+ altid er særdeles villige til at deltage i forskellige opgaver og med 

høj kvalitet.  

Hele bestyrelsen ser desuden 60+ som en særdeles vigtig funktion i.r.t. at skabe socialt sammenhold, både for 

VSF men også for den enkelte person, som især er kommet til udtryk her under Corona-perioden. I er en del af 

limen der binder det hele sammen. 

Knæk&bræk til alle i den kommende sæson! 

 

Erik Asmussen 

 

Orientering fra bestyrelsen 
 

Økonomi: Foreningen har en rigtig god økonomi. Vi har været godt polstret til at indgå i byggeriet af et nyt 

klubhus.  

Rohden å: Åen blev i november måned erklæret fri for IHN-virus. De næste 2 år vil der fortsat blive taget 

prøver af myndighederne. Men åen vil være klar til fiskeri i den nye sæson. 

Efter forhandling med Rohden gods har vi modtaget en refusion på 10.000 kr. for de måneder hvor vi valgte at 

lukke for fiskeriet. 

 

Nyt initiativ: På et snarligt internt møde med deltagere fra Vandplejeudvalget, Skæludvalget, 

Gydebanketællinger og skarvregulering er det planen at pulje den store viden udvalgene besidder – alt med 

henblik på at ende op med en sammenhængende og fælles planlægning. En planlægning hvor de fremadrettede 
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indsatser prioriteres bl.a. ud fra hvor der opnås den største effekt set i relation til havørrederne, tilgængelige 

ressourcer, økonomi, samarbejdspartnere m.v. Planen tænkes at være flerårig.  

Hensigten er endvidere at udveksle slutresultatet med bl.a. kommunen med henblik på at drøfte mulighederne 

for en fælles indsatsplan. 

  

Bestyrelsen har besluttet at udnævne et nyt Æresmedlem: Per Palm 

Der er tale om et mangeårigt medlem, som gennem alle årene har ydet en meget stor indsats i VSF i flere 

udvalg. Et medlem som altid er foreningens mand og altid er klar når der skal udføres et stykke arbejde, stort 

eller småt, et menneske man altid kan regne med, for har han påtaget sig et stykke arbejde eller der er lavet en 

aftale så er det aldrig tvivl om at arbejdet bliver udført eller aftalen overholdt  

Mange møder ham ofte ved åen, og vi kender få som holder så meget øje med åen og han er uden tvivl den som 

har flest kontrolture i opsynet. Ved siden af dette har han også den flotte titel af Garagemester hvor han 

varetager alt vedr. Fiskeexpressen. 

 

Arrangementsudvalget 

Åbningsarrangement 1. april 2022 

Arrangementsudvalget, Klub 60+ og juniorerne “serverer” rundstykker i teltet, på gruset (Buldalen) fra kl 8.00 

og indtil rundstykkerne er “udsolgt”. 

Vi griller pølser fra 11.30 til ca. 13. 

Der arbejdes på sponsorpræmie til den/de flotteste fangster på åbnings dagen.  

 

Lystfiskeriets dag 

VSF deltager også i Lystfiskeriets dag, som afholdes d. 21. maj 2022.   

Hold øje med nyheder på hjemmesiden. 

 

Fiskekonkurrence 2022 

 

 

Sekretariatet: 

Hjemmesiden er blevet udbygget nye funktioner såsom ”Køb & salg”, ”Tabt og fundet”, ”Forum”, Fluemønstre 

”Medlemmernes egen side” mm. 

Opgjort den 1. marts 2022 havde VSF 597 medlemmer. Heraf er der 21 nye medlemmer, som hare meldt sig 

ind efter 31. okt. 2021. Ud af det samlede tal er der 484 medlemmer¨, som har betalt kontingent for 2022. 

Betaling udestår fra 113 medlemmer.  

 

KNÆK & BRÆK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for Vejle Sportsfiskerforening 
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Vedtaget på Generalforsamlingen d. 14. oktober 2021  

 

§ 1   Foreningens formål og hjemsted  

 

§1 stk.1 Foreningens navn er Vejle Sportsfiskerforening 

 

§1 stk.2.Vejle Sportsfiskerforenings formål er at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre 

fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb.  

Foreningens formål er endvidere at give alle interesserede, uanset alder, køn og færdigheder, mulighed for at dyrke 
sportsfiskeriets mangfoldige glæder og deltage i foreningens fællesskaber. 

Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for og fremme 

sportsfiskeriet blandt børn og unge. 

Foreningen har fokus på naturværdierne langs med og i vores vandløb, og medlemmer kan deltage aktivt heri via 
udvalgsarbejde med f.eks. vandpleje, tilgængelighed, skælprøver m.v. 

 

§1 stk.3. Foreningens hjemsted er Vejle.   

 

§ 2   Medlemmer  

 

§2 stk.1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer.  

 

§2 stk.2 Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig 

henvendelse til bestyrelsen.  

Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 

§2 stk.3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis den pågældende f.eks. er ekskluderet af Danmarks 

Sportsfiskerforbund eller medlemstallet er blevet begrænset. Bestyrelsen kan jf. §6 ekskludere medlemmer. 

Disse afgørelser kan dog indankes for en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer 

skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et ekskluderet medlems genoptagelse i 

foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør §3 stk. 5, til optagelse kræves dog, at ¾ af de fremmødte 

medlemmer stemmer herfor.  

 

§2 stk.4. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til 

aktive medlemmer. Medlemmers ægtefælle, registreret partner og samlever kan optages som partnermedlem. 

Minifiskere omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 10 til og med 12 år, Junior omfatter medlemmer, som 

pr. 1. januar er fra 13 til og med 17 år. Ungdom omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fra 18 til og med 25 

år. Senior omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fyldt 26 år.  

 

§2 stk.5. Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand.  

 

§2 stk.6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler.   

 

§ 3   Generalforsamlingen  

 

§3 stk.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

 



 

 

6 

§3 stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af februar 

måned, og indvarsles skriftligt til hvert aktivt medlem senest 1 måned før, med angivelse af dagsorden.  

§3 stk.3 Generalforsamlingens dagsorden  

• Valg af dirigent og stemmetællere 

• Bestyrelsens beretning 

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

• Indkomne forslag 

• Forslag til handlingsplan og budget 

• Valg af bestyrelse  

• Valg af revisorer 

• Evt. 
 

§3 stk.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive 

medlemmer skriftligt anmoder formanden.  

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af anmodningen. Med 
indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. 

 

§3 stk.5. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 3 og 

§7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning.  

Alle aktive medlemmer har stemmeret.  

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret, 

medmindre de har dansk indfødsret.  

 

§3 stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 15. 

december Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 1. december anmode bestyrelsen om 

at gennemføre en legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en 

vurdering af konsekvensen af forslaget, som ønskes behandlet på generalforsamlingen. Efter fremsendelsen af 

en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger til det fremsendte forslag indenfor en uge, 

således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens vedtægter og 

bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger 

og forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det.    

 

§ 4   Bestyrelsen  

§4 stk.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

§4 stk.2 Til bestyrelsen vælges 9 medlemmer. 

Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 5 og 4 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det første år af sin valgperiode, 

vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den 

fratrædendes valgperiode. 

 

§4 stk.3. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 

kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster.  

§4 stk.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 
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§4 stk.5 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.  

 

§4 stk.6 Bestyrelsen beslutter også, hvem der skal have prokura til at administrere foreningens bankkonti. 

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 

kan uddelegere tegningsretten til udvalgsformænd for så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende 

udvalg.  

§4 stk.7 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen. 

§4 stk.8. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter. På hver ordinær generalforsamling vælges 1 

bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.  

 

§4 stk.9. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal, og der føres referat, der 

godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.  

 

§4. stk.10. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, 

herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand.  

 

 

§ 5   Kontingent og regnskab 

 

§5 stk.1. Kontingent til foreningen for det følgende år, fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves 

sammen med det til en hver tid gældende kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.  

 

§5 stk.2. Bestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusningsordninger for nye medlemmer dispensere fra 

kontingentbestemmelserne.  

 

§5 stk.3. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et 

ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen.  

 

§5 stk.4. Medlemmer, der pr. 01-11-2017 var på pensionistkontingent fortsætter hermed til den til enhver tid 

gældende takst. 

Medlemmer, der inden 1. januar, skriftlig dokumenterer, at de pr. 1. januar 2015, dels var berettiget til 

at modtage offentlig alderspension og dels havde været fuldt betalende medlem i mindst en sæson, 

kan anmode om nedsat foreningskontingent til den til enhver tid gældende pensionistkontingent. 

 

§5 stk.5. Regnskabet løber fra 1.januar til 31. december, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i 

revideret stand.    

§5 stk.6 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende. 

§ 6   Sanktioner  

§6 stk.1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort 

eller eksklusion.  

 

§6 stk.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan 

skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det, foreningen står 

for. 

Det kan være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt over for foreningen. 

Det kan fx være en situation hvor medlemmet:  

• Overtræder foreningens vedtægter eller regler for fiskeri 

• Bagtaler bestyrelsen 
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• Spreder falske rygter, der kan betyde tabt goodwill i lokalsamfundet 

• Mobber andre medlemmer eller er voldelig m.v. 

Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. 

genudlevering. Kun bestyrelsen er bemyndiget til behandling af inddragelse af fiskekort. Bestyrelsen fastsætter 

eksklusionens omfang og varighed. Medlemmet kan skriftligt forlange, at inddragelsen bliver prøvet ved 

førstkommende generalforsamling, jf. § 2,stk.3. 

 

§6 stk.3. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse 

om restance, ikke indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og kan ikke 

fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes 

medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker herefter på normale vilkår for optagelse af 

nye medlemmer.  

§6 stk.4. Ved eksklusion fortabes retten til foreningens midler.  

 

§ 7   Særlige bestemmelser  

 

§7 stk.1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks 

Sportsfiskerforbund.  

 

§7 stk.2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale om 

personlig - herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder:  
a. Vejle å vandsystem 
b. Rohden å vandsystem 
c.  Grejs å vandsystem 
d. Vingsted Sø 
e.  Fåruphuse Sø.  

 

Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Undtaget for reglen er:  
a. Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og som derved opnår fiskeret på egen 

matrikel. 
b. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i anden allerede etableret forening.  

§7 stk.3 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en 
måneds mellemrum. 

§7 stk.4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler en tilsvarende godkendt folkeoplysende foening 
i Vejle Kommune.  

Den opløsende generalforsamling beslutter, hvilke af disse foreninger Vejle Sportsfiskerforenings midler skal tilfalde. 

§7 stk.5. Medlemmer er pligtige til at indrapportere deres fangster i foreningens fiskevand i henhold til gældende regler 
for fiskeri.  

§7 stk.6. I nærværende vedtægter anses begrebet ’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, i henhold 

til medlemmets ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller pr. brev.   

  



VSF-UDVALG 

Sekretariatet 
E-mail: sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefonsvarer:  2489 5350  
Stefan Lambæk (fmd) 7170 0399 
Henrik Hauge Jacobsen 4013 9395 
Jens Kristensen 4027 3827 

 

Fiskeriopsynet  
E-mail: opsyn@vsf-vejle.dk 
Joe Ejlertsen (fmd) 2147 9748  
Tom Jensen 2020 2195 
Henrik Bach 2056 7707 
Kent Gude  4059 9394 
Michael Christensen 2298 8018 
Per Andersen 2034 2567 
Per Palm 2396 6612 
Morten Alrø 6073 5793 
Bent H. Jensen 6168 8783 
Anders Chr. Rasmussen 2670 1380 

 

Tilgængelighedsudvalget 
E-mail: tilg@vsf-vejle.dk 
Tom Jensen (fmd) 2020 2195 
Anders Chr. Rasmussen 2670 1380 
Arne Rasmussen                  2063 3518 
Henrik Bach 2056 7707 
Kent Gude  4059 9394 
Niels Risak                            2567 8109 
Michael Christensen 2298 0015 
Michael Gehrt 2129 0149 

 

Arrangementsudvalg 
E-mail: arrangement@vsf-vejle.dk 
Henrik Skøtt (fmd)  2393 9993 
Jørgen Vind 2326 2377 
Poul Højvang Westergaard 2384 0014 
Denis Bubalo  28918846 
Ronny Lagoni Thomsen 28578584 
 
 
 

 
 

Lodsejerudvalg 
E-mail: lodsejer@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen (fmd) 2063 3518 
Flemming Maack 4026 5752 
Heinrich Petrowski 2577 1317 
Brian Petrowski 2213 3243 

 

Klub 60+ 
E-mail: klub60@vsf-vejle.dk 
Kaj Birch Hansen  2987 5760 
Viggo Møller-Nielsen 2337 3076 
Jens Jeppesen 6179 1739 

Vandplejeudvalg 
E-mail: vandpleje@vsf-vejle.dk 
Brian Petrowski (fmd) 2213 3243 
Kim Andersen 6126 3908 
Bent Friborg 2024 2659 
Allan Bo Iversen 2273 0218 
Heinrich Petrowski 2577 1317 
Bent Vilain 2526 4455 

Klubhus-udvalg  
E-mail: klubhus@vsf-vejle.dk 
Donald Ivarsen (fmd) 2024 8568 
Arne Rasmussen 2063 3518 
John Pedersen 6131 4037 
Niels Risak 2567 8109 
Dennis Larsen 2244 0846 

Sponsorudvalg 
E-mail: ps@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen 2063 3518 

Junior-afdelingen 
E-mail: junior@vsf-vejle.dk 
Jørgen Vind (fmd)  2326 2377 
Victor Mejnert Larsen 5369 8474 
Søren B. Kleffel-Jensen 2811 2064 
Jesper Majlund Larsen   2073 1587 
Sebastian Jepsen   3151 8330 
Mathias Rieper Andersen 6126 0232 
Peter N. Ammintzbøll  6019 2214 
 

 

 


