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Dialogmøde med Idrætsrådet
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Udvalget har efter behov drøftelser med områdets interessenter, derfor er Norddjurs Idrætsråd,
der er en paraplyorganisation for kommunens idrætsforeninger, inviteret til dialogmøde med
kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:00.
Idrætsrådet har de senere år, med tilskud fra udvalgets puljer, blandt andet stået for Norddjurs
Awards med prisuddelinger inden for idrætsområdet.
For yderligere oplysninger se deres hjemmeside her.
Norddjurs Idrætsråds visioner er:


Norddjurs Kommune skal have et aktivt idrætsmiljø med tilbud om idræt præget af
mangfoldighed og kvalitet.



Tilbud om idræt skal synliggøres for alle, og det skal tilstræbes at give alle uanset
alder og forudsætninger, lige og frie muligheder for at vælge mellem tilbuddene.



Den organiserede idræt skal styrkes og udvikle de værdier, traditioner og
samværsformer, der forener borgerne i Norddjurs Kommune i et folkeligt, kulturelt og
socialt fællesskab.



Den uorganiserede idræt skal have faciliteter og muligheder for at udvikle sig til glæde
for alle.



I Norddjurs Kommune ønskes udviklet et idrætsmiljø med lyst og mod til forandring.



Norddjurs Idrætsråd skal søge samarbejde med andre foreningssammenslutninger i
Norddjurs Kommune.

Deres mål er:
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Norddjurs Idrætsråd skal være bindeled mellem idrættens foreninger og Norddjurs
Kommune.



Norddjurs Idrætsråd skal være høringspart i alle forhold mellem Norddjurs Kommune
og idrættens foreninger.



Norddjurs Idrætsråd skal formidle uddannelse og foreningskultur til idrætslivet.



Norddjurs Idrætsråd skal være en synlig organisation.



Norddjurs Idrætsråd vil fremme samarbejde med øvrige foreningssammenslutninger
og institutionslivet i Norddjurs Kommune.

Medlemmer af Norddjurs Idrætsråd:


Jørgen Josefsen (formand), deltager på mødet



Merethe Greve (næstformand), deltager på mødet



Kai Hansen (sekretær), deltager på mødet



Ebbe Glargaard, deltager på mødet



Freddy Rasmussen, deltager ikke



Tom Bytoft Hansen, deltager ikke



Michael Pedersen, deltager ikke



Heidi Skjødt, deltager ikke



Inge-Merete Mønster, deltager ikke

Dagsorden:
1. Hvordan skal samspillet være mellem KFU og Idrætsrådet?
2. Bookingsystem
3. Timefordeling i haller
4. Udmøntning af besparelserne
5. Norddjurs Awards fremtid.
6. evt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Afbud fra Kai Hansen og Jørgen Josefsen
Idrætsrådet oplever, at de mest er en høringspart og vil gerne fremover være mere med, en
sparringspart, fordi de er bredt repræsenteret i deres bestyrelse.
Bevæg dig for livet, er et eksempel på hvor Idrætsrådet kunne og kan spille en rolle.
Timefordeling i haller er i høring og der kommer et høringssvar fra Idrætsrådet.
Norddjurs Award løber af stablen i regi af Idrætsrådet i april 2019.
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Dialogmøde med Kulturelt Samvirke
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Som en del af udvalgets introduktion er Kulturelt Samvirke inviteret til dialogmøde med
kultur- og fritidsudvalget fra kl. 16:30.
Kulturelt Samvirke fungerer som paraplyorganisation for de kulturelle aktører i Norddjurs
Kommune. Samvirket er forbindelsesled til kommunen og har fået høringsret på puljen til
mindre kulturprojekter. Samvirket står for uddelingen af Norddjurs Kommunes Kulturpris.
Kulturelt Samvirke er medlemmernes talerør og initiativtager i forhold til Norddjurs
Kommunes kunst- og kulturpolitikker.
For yderligere information se deres hjemmeside her.
Medlemmerne af Kulturelt Samvirke er:


Bo Jacobsen (formand), deltager på mødet



Jesper Jul (næstformand), deltager på mødet



Gert Broge (sekretær), deltager på mødet



Christian Eiming, deltager på mødet



Jens Stavnskær Pedersen, deltager på mødet



Marie Aaberg Andersen, deltager ikke



Kirsten Krogh, deltager ikke

Dagsorden:
1. Samarbejdet mellem Kultur- og fritidsudvalget og Kulturelt Samvirke
2. Besparelser på Kulturområdet i 2019
3. Norddjurs Kommunes Kulturpris
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4. Kultursamarbejder på tværs
5. Ansøgning om projektmidler til kortlægning af samtlige kulturtilbud i kommunen
6. evt.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Kulturelt Samvirke kvitterede for mødeindkaldelsen, da det er godt at mødes og det fremmer
dialogen. Kulturelt Samvirke tænker langsigtet og vil være med til at gøre Norddjurs til et
spændende sted for borgere og besøgende.
De vil gerne bidrage til at Norddjurs Kommunes Kunst- og kulturpolitik kommer ud til
borgerne, at der sikres et samspil med erhvervslivet, og at kulturtilbuddene bringes i spil i
forhold til for eksempel bosætningsindsatsen.
Ansøgning om tilskud blev afleveret og behandles på KFU den 28. januar 2019.
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Budgetopfølgning pr. ultimo november måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
00.32.10.Ø00

18/44

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget – samlet oversigt
Korr.
Opr.

budget

budget

excl.

Forbrug

driftsove
rførsler

Budget 2018 (mio. kr.)

Forvent

Af-vigelse

et

ifht.

regnska

oprindelig

b**

t budget*

Drift

55,1

55,0

51,5

54,1

-1,0

Anlæg

5,3

1,4

1,3

1,4

-3,9

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt
Kultur- og fritidsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018
Overført

Forventet
(80%)

beløb i alt

(20%)

(Mio. kr.)
Kultur- og fritidsudvalget

forbrug

af

overførsler**
5,0

4,0

1,0

0,0

**Forbrug af overførte driftsmidler må maksimalt udgøre 20% på udvalgsområdet jf. vedtaget
clearings-/koordineringsprincip
Overordnet konklusion
Drift
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på 54,1 mio. kr., som medfører, at der
er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på kultur- og fritidsudvalgets område i 2018.
Mindreforbruget vedrører hovedsagelig afvigelser vedrørende puljen til haller og idrætsanlæg,
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ikke udmøntede restbudgetter under frivilligt foreningsarbejde, mindreforbrug i forbindelse
med tilskud til museer og by- og landdistriktsmidler.
Der er mindreforbrug på kulturprojekter for 2018 samt ikke-udmøntede puljemidler, der
delvist opvejes af merforbrug på projekter, som der er givet tilsagn til i 2017. Tilskud til
Kattegatcentret er registreret som et zoologisk anlæg mod tidligere et turistformål, hvilket
bevirker en besparelse på budgettet, da momsrefusionsordningen nu afholder en del af
tilskuddet. Budgettet vedrørende momsandelen er tilført kassen. Budgetrammerne for løn er
reduceret, da resultatet af overenskomstforhandlingerne ligger 0,2 procent lavere end
oprindeligt indarbejdet i oprindeligt budget.
Ud over ovennævnte mindreforbrug er der konstateret merforbrug/mindreindtægter
vedrørende teatre, folkeoplysende voksenundervisning samt forsamlingshuse.
Der kan på nuværende tidspunkt ikke konstateres nogen effekter ved ansættelsesstoppet på
kultur- og fritidsudvalgets område.
Driftsoverførsler
Der forventes på nuværende tidspunkt intet forbrug af driftsoverførslerne fra 2017 på 5 mio.
kr.
Der er samlet set et fald på 0,1 mio. kr. i forventet regnskab i forhold til budgetopfølgningen
pr. oktober måned, hvilket hovedsagelig kan henføres til mindreforbrug vedrørende
kulturhuse, kulturprojekter, folkeoplysning – fritidsområdet samt by- og landdistrikter.
Overholdelse af udvalgets serviceramme
Kultur- og fritidsudvalgets andel af servicerammen udgør 55,1 mio. kr. og det forventes, at
udvalgets forbrug vil ligge 0,9 mio. kr. under servicerammen.
I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes. Dette betyder,
at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at
iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.
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Anlæg
På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på 3,931 mio. kr. i forhold til
oprindeligt budget. I august måned blev en række projekter pga. anlægsstoppet lukket med
mindreforbrug og kassen blev tilført 7,078 mio. kr., hvilket svarede til mindreforbruget i
forhold til det korrigerede budget. Herudover blev en række anlægsprojekter korrigeret med
negative anlægsbevillinger for 1,981 mio. kr.
I forhold til foregående budgetopfølgning er det forventede forbrug på anlæg uændret.
En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt anlægsoversigt er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen per ultimo november godkendes.
Bilag:
1 Åben KFU Bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf

218514/18

2 Åben Anlægsoversigt - November.pdf

217726/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Godkendt.

8

Kultur- og fritidsudvalget

4.

17-12-2018

Kattegatcentret, godkendelse af budget for 2019
00.30.04.Ø40

18/15852

Åben sag

Sagsgang
KFU, ØK, KB
Sagsfremstilling
Kattegatcenterets driftsfond og ejendomsfond har indsendt budgettet for 2019. Eftersom
driftsfondens regnskab ikke er afsluttet for 2018, baseres budgettet på regnskabet for 2017.
Kattegatcenterets driftsfond
Der budgetteres med indtægter på 28,2 mio. kr. bestående af indtægter fra entre, aktiviteter,
varesalg, tilskud og andet.
Der

budgetteres

med

udgifter

på

28,259

mio.

kr.

til

lønninger,

udstillinger,

administrationsomkostninger, bygninger og anlæg, dyrehold og andet.
Dette giver et resultat på -0,059 mio. kr. før afskrivninger og -0,339 mio. kr. efter
afskrivninger og finansielle omkostninger.
Entreindtægten er budgetteret som en gennemsnits entré og er differentieret henover året med
hensyntagen til kendte events.
Der budgetteres i 2019 med et forventet besøgstal på 132.000 personer. Der forventes således
et fald i besøgende på 4.000 i forhold til budgetgrundlaget for 2018.
Øvrige forudsætninger for budgettet fremgår af vedlagte bilag.
Ejendomsfonden Kattegatcenteret - Havets Hus
Der budgetteres med indtægter på 4,313 mio. kr. bestående af tilskud fra Norddjurs kommune
og huslejeindtægt.
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Der budgetteres med udgifter på 1,081 mio. kr. til lønninger, bestyrelseshonorar,
administrationsomkostninger og andet.
Dette giver et resultat på 3,232 mio. kr. før afskrivninger og 0,505 mio. kr. efter afskrivninger,
renter og kursreguleringer.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at budget 2019 for Kattegatcenterets- driftsfond og
ejendomsfond godkendes.
Bilag:
1 Åben Kattegatcentrets driftsfond

213977/18

2 Åben Kattegatcentrets ejendomsfond

213978/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Tiltrådt.
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Ansøgning om rullende naturformidling 2019
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Kultur- og fritidsudvalget skal tage stilling til, om Den Rullende Naturformidling skal
videreføres i 2019.
Fra mandag til fredag i skolernes sommerferie har naturvejlederne fra Kyst- og Fjordcentret i
tæt dialog med Norddjurs Kommune siden 2014 lavet spændende og lærerige aktiviteter på
strand, havn, klint og sø til både børn og voksne. Aktiviteterne kaldes ”Den Rullende
Naturformidling”.
Der er hvert år siden søgt finansiering i forbindelse med, at udvalget orienteres om det
forgangne års aktiviteter. Den Rullende Naturformidling er populær blandt borgere og turister
i Norddjurs, hvilket blandt andet fremgår af vedlagte afrapportering fra sommeren 2018.
I 2019 er ”Naturen som ramme” og ”Oplevelsesmuligheder og events” valgt som
fokusområder i Idræts- og fritidspolitikken, hvilket ligger godt i tråd med den Rullende
naturformidlings indhold.
Efter 5 års udvikling og drift via puljemidler bør det overvejes, om aktiviteterne via
budgetforhandlingerne for 2020 skal gøres permanent og flyttes fra udviklingspuljen til drift,
sammen med en fornyet drifts og samarbejdsaftale med Kyst- og Fjordcenteret.
Kyst- og Fjordcenteret beskriver i sin ansøgning om midler til Rullende naturformidling to
mulige scenarier for 2019.
1. 5-6 uger med aktiviteter i hverdagene på havnen i Bønnerup, 4 arrangementer ved
Sangstrup samt 2-4 arrangementer på Nordkysten. Samlet økonomi 0,110 mio. kr.
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2. Udgangspunkt i scenarie 1, men giver der ud over - med en personalemæssig
udvidelse - mulighed for at bemande alle 7 ugedage i både i Bønnerup og Blå flag
station i Fjellerup i perioden. Samlet økonomi 0,210 mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget godkendte et budget til aktiviteterne på 0,105 mio. kr. for 2016 og
det samme beløb for 2017, mens der blev godkendt et beløb på 0,205 mio. kr. for 2018.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt det politisk besluttes at udbetale et tilskud på enten 0,110 mio. kr. (scenarie 1) eller
0,210 mio. kr. (scenarie 2), vil det budgetmæssigt svare til, at der afsættes et budget på enten
0,099 mio. kr. (scenarie 1) eller 0,189 mio. kr. (scenarie 2), da den kommunale
momsrefusionsordning dækker forskelsbeløbet.
Det kan endvidere oplyses, at udviklingspuljen for 2019 udgør 0,710 mio. kr.
Indstilling
Miljø- og Kulturdirektøren indstiller, at
1. Den Rullende Naturformidling videreføres i 2019, og at midlerne tages fra
Udviklingspuljen under Kultur- og fritidsudvalget.
2. det besluttes, om scenarie 1 eller 2 vælges.
3. at en driftsaftale omfattende den rullende naturformidling medtages til forhandlingerne
om budget 2020.
Bilag:
1 Åben Ansøgning - rullende naturformidling 2019
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
1. Godkendt.
2. Scenarie 2 valgt.
3. Drøftes i forbindelsen med budget 2020.
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17-12-2018

Orientering om Idræts og fritidsfaciliteter i Danmark
18.15.05.G01

18/19603

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
IFFD – Idræts- og fritidsfaciliteter i Danmark, som er en nystiftet forening, har sendt
Norddjurs Kommune en forespørgsel på medlemskab. Foreningen er blevet til som et resultat
af en omstrukturering i brancheforeningen Sportsfaciliteter.dk.
Foreningen ønsker at skabe et netværk mellem de danske kommuner med fokus på idræts- og
fritidsfaciliteter, hvor både politikere og driftsfolk får et talerør og et sted, hvor der kan
udveksles erfaringer samt viden om udvikling og planlægning af faciliteter.
Foreningen har følgende 6 fokusområder:


Faciliteten er udgangspunkt og fokus



Sparringspartner og dialog



Strategier og fokusområder



Kompetenceudvikling og videndeling



Rammebetingelser



Tværgående samarbejde

Hvis kommunen bliver medlem, dækker medlemskabet over alle idræts- og fritidsfaciliteter i
kommunen – hvad enten de er selvejende institutioner eller kommunalt ejede. Alle
medarbejdere

kan

deltage

i

arrangementerne,

hvor

kommunen

repræsenteres

i

Repræsentantskab og Forretningsudvalg af kommunens politikere. Kontingentet afhænger af
kommunens størrelse. Kontingent for Norddjurs Kommune vil udgøre 0,02 mio. kr. årligt.
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Grundet besparelser på området har forvaltningen vurderet, at medlemskab af foreningen ikke
tegnes i år. Forvaltningen er opmærksom på foreningens aktiviteter, og vurdering af
medlemskab sker igen om et år.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Principprogram_Brancheforeningen Idræts- og Fritidsfaciliteter i 214457/18
Danmark.pdf
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Taget til efterretning.
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7.

17-12-2018

Orientering om gademusikerfestival
20.00.00.Ø40

15/7266

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Der har den 13. december været møde på rådhuset i Grenaa omkring Grenaa
Gademusikerfestival.
På mødet deltog bestyrelsen for Grenaa Gademusikerfestival og borgmesteren samt
formandskabet for kultur- og fritidsudvalget.
Baggrunden for mødet var besparelsen på det kommunale tilskud til gademusikerfestivalen og
den derfor usikre fremtid for festivalen.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Drøftet, udvalget imødeser en ansøgning fra Grenaa Gademusikerfestival.
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8.

17-12-2018

Arbejdsplan 2019
00.01.00.P35

17/12855

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Af arbejdsplanen fremgår kultur- og fritidsudvalgets egne sager, der på nuværende tidspunkt
er kendskab til, og som skal behandles i 2019, herunder de sager, der er kendskab til ifølge
budgetaftalen.
Arbejdsplanen vil løbende blive opdateret.
På udvalgsmødet den 19. november blev arbejdsplanen for 2019 drøftet. Det blev besluttet, at
der skal indarbejdes budgettemaer i arbejdsplanen for 2019.
Arbejdsplan for 2019 samt oversigt over temaer og dialogmøder er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at sagen drøftes.
Bilag:
1 Åben Arbejdsplan KFU 2018

148337/17

2 Åben Arbejdsplan KFU 2019

165229/18

3 Åben Dialogmøder og temaer 2019

143723/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Drøftet.
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9.

17-12-2018

Meddelelser
00.01.00.A00

09/21993

Åben sag

Sagsgang
KFU
Sagsfremstilling
Fra udvalgets formand:
Fra kultur- og fritidsudvalgets medlemmer:
Fra miljø- og kulturdirektøren:
Landdistrikternes Fællesråd har en fælles stand for rådets medlemskommuner på Folkemødet.
Deltagelse på standen koster 0,025 mio. kr. eksklusive udgifter til rejse og ophold.
Forvaltningen har ikke tilmeldt Norddjurs Kommune.
Resultaterne af rethinkIMPACTS 2017s undersøgelse af Aarhus 2017 er blevet offentliggjort.
Det er vedlagt som bilag.
Dato

Arrangement

31.01.2019

KL’s

Sted
Erhvervs- Aarhus

Turismekonference 2019

Deltagere

Andet

Politiske aktører i Invitationen
erhvervsfremmesys
temet
er
Bente Hedegaard
Karoline Bergkvist
Søgaard

Fernisering,

Kl. 14:30

Steffensen

udstiller

11. og 12.04. Bibliotekspolitisk

Ketty Pavillonen,
Grenaa

Topmøde Esbjerg

17

vedlagt

og som bilag

kommunalbestyrels

02.02.2019

er

Diana Skøtt Larsen

Kultur- og fritidsudvalget

2019

2019

15. og 16.05. KL’s
2019

17-12-2018

Kultur-

og Vejle

Fritidskonference 2019

Kommunalpolitiker
e,

forvaltninger,

kulturinstitutionerog organisationer
Fritz Birk Sørensen
Bente Hedegaard
Karoline Bergkvist
Søgaard
Muligvis også:
Diana Skøtt Larsen
Mads Jensen
16.05.2019

Fernisering,

udstiller

Søren Baunhøj

Wullum og Ole Grøn

Mølle,
Grenaa

3.-16.06.

Europæisk

Kulturregions Region

2019

kulturfestival: Genopdag

Midtjylland

13.-.16.06.

Folkemøde på Bornholm

Bornholm

Alle
Alle

2019
28.06.2019
02.08.2019

Fernisering, udstiller Ole Fick Grenaa

Bente Hedegaard

og Salvador Dali

Bibliotek

Fernisering, udstiller Ovartaci

Baunhøj

Karoline Bergkvist

Mølle,

Søgaard

Grenaa
16.08.2019
22.-24.08.

Fernisering, udstillere Luise Pavillonen,
Faurholt og Dace Eglite

Grenaa

Kulturmødet Mors

Mors

2019
18.10.2019

Fernisering, udstillere Kathrine Baunhøj
Bendixen

og

Henning Mølle,

Bendixen

Grenaa
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Lars Østergaard
Alle
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Afholdte møder og arrangementer i 2018 kan ses i vedlagte bilag.
Økonomiske konsekvenser
Ingen.
Indstilling
Miljø- og kulturdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
1 Åben Ny Aarhus 2017-rapport - Tværkommunalt samarbejde var det mest 219317/18
værdifulde
2 Åben Afholdte møder og konferencer

20649/18

3 Åben Invitation til Folkemødet på Bornholm 2019

211326/18

4 Åben Invitation til KL's Erhvervs- og Turismekonference '19

211410/18

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 17-12-2018
Taget til efterretning.
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Bilagsoversigt
3.

4.

5.

Budgetopfølgning pr. ultimo november måned 2018 for kultur- og fritidsudvalget
1.

KFU Bilag til november måneds budgetopfølgning.pdf (218514/18)

2.

Anlægsoversigt - November.pdf (217726/18)

Kattegatcentret, godkendelse af budget for 2019
1.

Kattegatcentrets driftsfond (213977/18)

2.

Kattegatcentrets ejendomsfond (213978/18)

Ansøgning om rullende naturformidling 2019
1.

6.

Ansøgning - rullende naturformidling 2019 (211735/18)

Orientering om Idræts og fritidsfaciliteter i Danmark
1.

Principprogram_Brancheforeningen Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark.pdf
(214457/18)

8.

9.

Arbejdsplan 2019
1.

Arbejdsplan KFU 2018 (148337/17)

2.

Arbejdsplan KFU 2019 (165229/18)

3.

Dialogmøder og temaer 2019 (143723/18)

Meddelelser
1.

Ny Aarhus 2017-rapport - Tværkommunalt samarbejde var det mest værdifulde
(219317/18)

2.

Afholdte møder og konferencer (20649/18)

3.

Invitation til Folkemødet på Bornholm 2019 (211326/18)

4.

Invitation til KL's Erhvervs- og Turismekonference '19 (211410/18)
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Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Fritz Birk Sørensen (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Lars Østergaard (V)

Diana Skøtt Larsen (O)

Mads Jensen (C)

Aleksander Myrhøj (F)
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