
Referat: 

DTP’s årsmøde 2017 

Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslår Kenneth Dahl, ingen indsigelser imod dette. 

Valg af protokolfører:  

Karsten Christensen, ingen indsigelser imod dette 

Stemmetællere:  

Lars Olesen, Peter Thomsen, Merethe Bjerggaard, Simon Jensen, også godkendt. 

Bestyrelsens beretning:  

En sæson er slut, en sæson med ny bestyrelse, nye folk i udvalgene, og masser af nye ideer og tanker. 

I form af, vi var en ny flok, med nye ideer, og var indstillet på at løfte i flok, og tænke nyt. Så bød sæsonen på mange 

udfordringer på godt og ondt. Især alt hvad der angik økonomi blev gennemset en ekstra gang. Det blev især tydeligt 

ved Eurocup udvalget, da man her satte sig og kiggede samtlige poster igennem, for at se om der var mulige 

besparelser at hente.  

Vi har kørt 7 DM afdelinger, alle afviklet på trods af vejret, der har drillet en stor del af sæsonen. Det kostede en dag 

på eurocup, men stemningen holdte sig oppe, og økonomien holdte sammen trods alt. 

Der er sket mange nye ting i løbet af sæsonen. Vi har fået ny hjemmeside, den er stadig under stor udvikling, så er der 

ønsker eller tanker, så send dem til os. 

Vi har fået afprøvet. at afvikle superstandart til eurocup, et forsøg der er blevet modtaget meget positivt blandt både 

teams og besøgende, klart et tiltag vi ønsker at bygge videre på, for at udnytte de to baner i Brande mest muligt. 

Nye tiltag har også givet nye sponsorer, og løftet samarbejdet med de sponsorer der allerede var i foreningen. Især 

kan vi nævne det store arbejde Michael Pagaard og Ilderhede Kloak og spuleservice har lavet i Brande med at dræne 

omkring banerne og området. Vanvittig flot arbejde, og vi glæder os til at se det i brug . Vi har fået flyttet banen i 

Testrup til Brande, samt fået matrialer med stor hjælp fra sponsor. Vi forbedrer hele tiden området i Brande, de næste 

store projekter  er lys på hele området, samt en ny aftale vi har lavet med Tommy, som ejer jorden, der gør det muligt, 

at anlægge faste veje i den åbne ryttergård. Begge projekter muliggjort ved hjælp af sponsorer. 

Vi har også købt en ny trailer til foreningen, den er fortsat under opbygning, men er i brug. Der er der således også 

lavet en 3 årig sponsoraftale, på transport af traileren, rundt til de forskellige stævner i landet. 

Der har også været en stor tilgang til interessen for sporten. Både DR og TV2 har haft kontakt til foreningen omkring 

nogle indslag, hvor man vil have traktorpullere med ind over. Vi ser også en stigende tendens i tilskuerantallet på 

voldene rundt til de forskellige stævner. Alt i alt, en god vækst for sporten, en vækst der kommer både teams, fans og 

foreningen til gode i sidste ende, især på det økonomiske plan. 

Denne større interesse kan vi også se på den kontakt der har været til foreningen om muligheder for flere baner og 

arrangører rundt om i landet. Vi udvider kortet for afvikling af stævner. Som tingene ser ud nu her, så kommer vi også 

tilbage til det sjællandske igen med et stævne, dog på Falster denne gang . Der må også være en stor fanskare 

derovre, som  savner vores tilstedeværelse.  

Alt dette kan jo ikke gøres uden alle de frivillige vi har, rundt om i landet. Der er altid plads til flere der vil give en 

hånd, jo flere vi er, jo sjovere er det, og jo flere tiltag kan vi lave ved vore stævner. 

Dette er gældende både for arrangører, sponsorer, medhjælpere, teams, fans og tilskuere. Hele flokken har gavn af 

fællesskabet. 



I fremtiden skal vi til at tænke på et EM i 2019, kalenderen for 2018 er under udarbejdelse, og vi håber på en fremtid, 

hvor alle de gode tiltag kan videreudvikles og færdiggøres, så vi får flere gode sæsoner i fremtiden. 

Spørgsmål eller kommentarer: 

Ingen kommentarer eller spørgsmål, beretningen er taget til efterretning. 

Regnskab: 

Fremlæggelse af regnskab ved Margrethe Sandberg. 

Årets resultat: 57.978,21 kr overskud 

Spørgsmål: 

Lars Skou: Spørgsmålet til poletbeholdningen, hvordan de er listet i regnskabet.  

svar: De skyldige poletter er nu ført i regnskabet, som et skyldigt beløb til de folk som ikke har fået dem refunderet. 

Bliver de ikke refunderet, overgår de til en evt indtægt. 

Steen Sørensen: Kontoen med de 81.000 til Brande, er de en likvid post, eller en lukket post set i forhold til regler for 

lån af penge, og reglen med et indestående på 400.000. Indgår de i den post, eller er de udelukket. 

Svar: Det er op til revisoren, men som udgangspunkt ses de som foreningens penge, altså indgår de i den post. 

 

Lars Skou: Hvordan kan traktorkassen vokse i beholdning, når alle præmiepenge er udbetalt.  

Svar: Det er fordi der stadig mangler at blive udbetalt kørepenge til EM. De kommer i løbet af næste uge. 

Steen Sørensen: Hvad udgør den stigning i inventarbeholdning. 

svar: Det er den nye trailer, ny vandvogn, og poletbeholdningen. Indkøbsprisen på poletter indgår i beholdningen, ikke 

deres reelle salgsværdi. 

Godkendelse af regnskab: Godkendt ved håndsoprækning uden indsigelser. 

Budget: 

Fremlæggelse af budget ved Landmark. 

Der er nogle små prisstigninger på f.eks forsikring. Men i form af at der også kommer lidt flere traktorer, så bliver 

indtægten også derefter.  

Promotion kommer til at få et boost, med en masse nye varer, og vi håber på en stigning i indtægten der. 

Forhåbning om et overskud på ca 216.000 kr 

Spørgsmål og kommentarer: 

Lars Skou: Der er en mulig udgift på vej fra ETPC, men den er ikke ændret på regnskabet. Er de 460.000 kr i 

regnskabet, kommer de til at stige eller falde? Er der en mistanke om de stiger, bør posten så ikke ændres? 

svar: Der er en uvished omkring prisen på forskellen i eurochallenge og eurocup i farmstock. Men i 2018 hedder det 

stadig eurochallenge, men med et præmiepengesystem magen til eurocup.  

Dette betyder også at der er sat faste beløb på klassen. (dette var dog uvist da budgettet blev lavet) 

Men ifølge Kenneth Dahl er det nye præmiepenge system ikke med det store udsving for arrangøren.  

Steen Sørensen: Jeg håber at budgettet holder, for det er det bedste i mands minde. Men hvorfor tror man at 

omsætningen stiger. Er det satsningerne på eurochallenge, eller superstandart man mener der henter pengene og 

folkene ind på voldene? 

svar: Der skulle gerne være to dage til eurocup i 2018. Der blev næsten ikke solgt nogen weekendbilletter i 2017, og 



der plejer at være ca 1500 der køber billet om søndagen, og de var der ikke i år.  

Lars Olesen: Øl salget var også steget markant. 

Lars Skou: Forsikringen, de 80.000 i regnskabet, er det fordi man ved prisen bliver sådan, eller hvordan? Der har været 

forhandlinger og lignende i 2016, men nu er prisen hvor den var før. 

Svar: Der har været arbejdet i at finde et andet selskab, og da det stigende antal traktorer også giver en stigende pris. 

Det var ikke muligt med et nyt selskab, og forholdene i det gamle selskab var ret gode, så derfor blev man der. 

Johan Jakobsen: Er prisen af forsikringen helt afhængig af antallet af traktorer? For så kunne man jo se tilbage på 2016 

og se hvad prisen var der. 

svar: Alle traktorer er jo forsikret selv, men derimod alle de øvrige aktiver der foregår ved stævnerne og i foreningen 

er afhængig af prisen.  

Antallet af hjælpere og folk udgør et tal for den årlige præmie. 

Ole Bredahl: Er prisen da steget eller hvordan? 

svar: Vi har faktisk ikke modtaget præmien for 2018, så vi ved ikke med sikkerhed om den stiger eller falder. 

Lars Olesen: Det er da positivt at forsikringen er sat højt i budgettet, for så er det da en glædelig overraskelse hvis 

prisen så ender på 70.000 i stedet. 

Lars Skou: Dankort udgiften, er posten ved at være så stor, at man måske bør overveje om man skal tage et gebyr ved 

transaktionerne til stævnerne, ligesom man gør til festival’er eller lignende. 

Godkendelse af budget: Godkendt ved håndsoprækning enstemmigt. 

  



Kontigent for 2019: 

Fastlæggelse og godkendelse af kontigentet for 2019: 450 enlig, 650 par, 150 junior – godkendt ved håndoprækning 

 

Indkomne forslag: 

Forslag fra bestyrelsen:  

Ændring af teksten for datoen for årsmødet. 

Lars Skou: Vi skal passe på med at flytte datoen for årsmødet for langt frem i november, da det jo også har indflydelse 

på sammensætninger af udvalg. Og det kan jo blive sent på året set ud fra økonomien. 

 

Afstemningen lyder på om man vil ændre teksten, eller beholde den nuværende. 

Afstemningsresultat: vedtaget med 84 ja stemmer 

 

Forslag vedr medlemskontigent: 

Ved indmeldelse af medlem, skal man vælge en lokalforening 

De 50 kr i stigning på kontigentet, skal kanaliseres ud i lokalforeningerne. I 2018 sæsonen er det en pulje der kan 

søges, og i 2019 og fremover, bliver det et tilvalg ved indmelding i hovedforeningen, og pengene fordeles så efter 

antallet af valg til den enkelte lokalforening. 

Gardenpullerne får en støttemulighed også, så det også bliver det samme beløb som lokalforeningerne. 

Afstemningsresultat: 87 stemmer for, så vedtaget 

Åben talerstol: 

Gennemgang af det indkomne forslag (som ikke kan afstemmes) fra Jesper Jensen. 

Johan Jakobsen: Hvorfor skal det lige nu komme et forslag der ændrer på noget, som lige nu har vist sig at fungere.  

Svar fra Jesper: Der skal være et modspil/samspil til bestyrelsen, så det ikke er de samme personer der driver begge 

afdelinger, altså både eurocup og bestyrelsesposten. Altså friere hænder for de personer i eurocupudvalget. 

Lars Skou: Risikoen ved at lade det være en bestyrelsesopgave at drive eurocuppen, så kan det koste på det personlige 

overskud at drive begge dele. 

Lars Olesen: Selvom man sidder i begge udvalg, eller blot det ene sted, så er det sidste ord i sagen altid bestyrelsens. 

Men eurocup udvalget består jo ikke udelukkende af bestyrelsen, det er også andre personer udefra. 

Dorthe: Egen erfaring er at det faktisk er nemmere at personerne har begge hatte på, da det gør beslutningerne og 

tiltagene nemmere. 

Johan Jakobsen: Nu begynder foreningen at modsige sig selv. Tidligere valgte vi at sige at jo færre folk vi er, jo 

nemmere er det, og nu vil vi den anden vej. 

Tanya Madsen: Som det kører nu her, så er det blevet sådan at de få der sidder i begge poster, faktisk er blevet gode 

til at uddelegere opgaverne og finde folk til at klare opgaverne. I stedet for at det er en person der sidder med alle 

beslutninger. 

Steen Sørensen: Udvalget kommer jo med udkast til budget, og så er det bestyrelsen som arbejder videre med det. 

Karina Hornsyld: Hvorfor går udvalget på at de skal være valgte medlemmer? 

Jesper Jensen: Det er fordi det ikke skal være bestyrelsen der udvælger de folk. 

Lars Olesen: Det har været et godt samarbejde med bestyrelsen om at de kan se hvad folk kan bidrage med, og hvem 

der kan hvad og hvordan. Det er en fornøjelse at samarbejde omkring. Det er godt der har været nogle enkelte der har 

styret det, men de er gode til at uddele det til andre. Det giver et godt samarbejde. 

 

Lars Skou: Vil gerne høre lidt om promotion, da man tidligere har oplevet at det skulle nedlægges.  



Tanya: Der kom protest omkring nedlæggelsen, og derfor gik man i dialog omkring hvad og hvordan med udvalget.  

Der er nu kommet en ny leverandør på banen, og der er kommet nogle friske folk der gerne vil hjælpe. 

Derfor er man blevet bevist om der er en ny og lys fremtid for udvalget. 

Anita: Det sidste år, har vi været 3 faste personer i promotion, og selvom vi har lavet 5-6000 kr til hvert stævne, så er 3 

mand for lidt, og vi skal være flere om det. 

Vi har set på en masse nye varer, og vi vil rigtig gerne gøre det til en fælles opgave. 

Lars Skou: Vi skal jo være klar til at stemme op omkring promotion, især når vi nu er enige om at den skal fortsætte. 

Det kræver flere folk, og folk skal bakke op. 

Anders: En mulighed kunne jo være at trække på nogle af de eksterne foreninger vi bruger, til også at sælge i 

promotion. 

Kenneth Dahl: Det kan være svært at få den hjælp i promotion, da de eksterne foreninger faktisk får betaling for at 

hjælpe. 

Egon: Nye folk skal der til og ros til den nye bestyrelse omkring at opsøge folk for hjælp. Selv vi gamle i gårde kan 

hjælpe til. 

Ole Bredahl: Poletterne ved indgangen skal ændres til et bedre system. Burgermanden skal rubbe neglene så de 

burgere ryger over disken i en fart, i stedet for at folk skal stå i kø. 

Ole var ved at drukne i et vandland, og oplevede der at de brugte et kodet armbånd med penge på, i stedet for 

poletter. 

Det skal undgås at folk skal stå for længe i kø, ellers dur systemet ikke. 

Stub: Der arbejdes på flere salgssteder, samt at skifte til en anden leverandør af mad måske. 

Johan Jakobsen: I udlandet kan man købe poletterne i butikker på voldene. Det er lidt dumt at salgsstederne er gemt 

væk fra banen, så folk står i kø og hører hele stævnet køre forbi dem. Det er et emne der kan skræmme folk væk fra 

arrangementet. 

Kenneth Dahl: Det er en god ide at få tilpasset ALLE priser på arealet til at de kan købes for de to slags poletter der 

sælges på stævnet. 

Landmark: Det har været en mindre katastrofe i år med poletterne ja, der gik flere ting galt i sagen. Til næste år 

arbejder vi i at der skal være 16 salgssteder fremover.  

Lars Skou: Forhandleren af de poletter sagde også at vi skulle forvente 10-15% svind af de poletter. 

  



Ole Bredahl: I udlandet er der folk der filmer de forskellige træk, men hvorfor har vi ikke det her i landet? Det ses 

meget på de udenlandske stævner. 

Tanya Madsen: Er der nogen som har lyst, så er de velkommen til at komme og gøre det. Det er desværre ikke en 

betalt opgave, og det skræmmer måske nogen væk. 

Tilføjelse til referat fra Karsten Christensen: Henrik fra Truckpower filmer faktisk de fleste klasser for DTP når han er 

med teamet ude i landet. 

Steen Sørensen: Er der gjort nogle tanker om de fremtidige europamesterskab i 2019. 

Tanya Madsen: Der er gjort nogle tanker ja, omrokering af af pladsen, med at flytte campingpladsen og ændre på 

badeby. 

Der har også været tanker omkring promovering af stævnet, via reklamematerialer. 

Kenneth Dahl: Kunne man tænke sig at sætte en gruppe af f.eks 3 mand, der sidder og arbejder allerede nu, med at 

finde ud af ideer omkring logo og reklamematerialer til det kommende EM til den tid. Denne gruppe vil så supplere 

udvalget når vi når til EM 2019. 

Bestyrelsen: Det vil blive taget til efterretning. 

Johan Jakobsen: Det nuværende dommerudvalg, hvem er det og hvem består det af? 

Tanya Madsen: Det er mig der er en del af det, og vi har en masse sat i værk med workshops for dommerudvalget, så 

alle er enige om det.  

Der er også nye folk undervejs ind. 

Johan Jakobsen: Vi er enige om at overdommeren på dagen, er den mand der har det sidste ord i sagen? 

Tanya: Ja.! 

Johan: Man bør nok stramme op om forståelsen af denne regel, da det kan skabe splid når vi ikke er enige. Man skal 

bare huske at dommerudvalget er en væsentlig post i vores sport, så det skal bare fungere. 

Dorthe: Kan man integrere mobilepay i betalingen på hjemmesiden? Og så er der en fejl på siden, der står at man får 

rabat på indgangen som medlem. Det er desværre ikke blevet nævnt at man heller ikke får rabat i Gamst. 

Bestyrelsen: Der vil blive rettet på de fejl.  

Tanya Madsen: Der er desværre gået en traktor op i flammer i et værksted, og vi arbejder en gevaldig kamp med 

forsikringerne om at få en ordlyd på at få det forsikret korrekt. Det er desværre ikke muligt som tingene ser ud nu her. 

Kenneth Dahl: Man har tidligere kunne tegne en brandforsikring for sin traktor, som var gældende hele tiden. 

Torben Madsen: Den kan man ikke få længere, den man tegner gælder kun ved brand på stævnepladsen. 

Johan Jakobsen: Det er et ømt punkt sådan en sag, og jeg har ondt af de drenge der har mistet deres traktor. Da jeg 

hørte om sagen, så tog jeg kontakt til topdanmark om sagen.  

De kan ikke forsikre sådanne maskiner, da de ikke har en listepris. 

De kunne forsikre en traktor til en værdi af 400.000 for en pris af 3400 kr om året. De ville dog kun være med op til en 

pris af 400.000 kr og ikke højere. 

Jesper Madsen: Vi har også topdanmark, og er forsikret for en samlet pris på traktoren, og det har de udregnet en 

police på. Det er også en privat forsikring.  

Lone Lauritsen: Vores traktor er forsikret for både tyveri og brand, og vi melder lige tilbage med hvordan og det kan 

lade sig gøre, og hvad det koster. 

Ole Bredahl: Vi har da også vores forsikret som løsøre i forsikringen. Selvom det er en rød Ford. 

Johan Jakobsen: Han kunne ikke få sine traktorer forsikret som løsøre, da de var med hjul og kunne køre. Stod de på 

bukke, så var det en anden sag. 

Niels Sørensen: Topdanmark har desværre ikke de mest kompetente assurandører, især slet ikke på området af 

traktortrækkere. De er meget uvis om hvad det egentlig er for et køretøj. Det er den rette måde at køre det igennem 

som løsøre, og det kan lade sig gøre ligegyldigt hvad det er. Det må bare ikke være indregistreret.  

Michael Simonsen: løsøre er desværre ikke altid gældende, for det kan ikke dække den traktor vi mistede. 



 

 

 

Valg  af formand: 

Bestyrelsen har indstillet Steffen Stub Jensen som kandidat. Der er ikke modkandidater, men for at tjekke 

opbakningen, så er der skriftlig afstemning.  

Stub er stemt ind med en flot opbakning. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

På valg er: 

Tanya Madsen 

Margrethe Sandberg 

Kim Hornsyld 

 

De blev valgt ind ved håndsoprækning, og for at gøre afstemning nemmere, så konstituerer denne gruppe sig, og 

melder ud hvem der sidder to år og hvem der sidder et år. 

 

Konstituering: 

næstformand: Kim Hornsyld (sidder 2 år) 

kasserer: Margrethe Sandberg (sidder 2 år) 

sekretær: Tanya Madsen (sidder 1 år) 

Valg af suppleanter: 

Nikolaj Nielsen 

Kim Bjerggaard 

Flertal for at de begge er suppleanter og selv vælger hvem der er 1. og 2. suppleant og melder dette ud til foreningen. 

Konstituering: 

1.suppleant: Nikolaj Nielsen 

2.suppleant: Kim Bjerggaard 

  



Valg af intern revisor: 

På valg er Lars Olesen: Lars er stemt ind på posten ved håndsoprækning. 

Årets Stævne: 

DM1 Brande, DTP Midtjylland 

 

Puller of the year: 

Nominerede:  

Black Russian 

Dingo 

Gators 

Krone Red Lightning 

 

Vinderen er: Dingo 

Kammeratskabs pokalen. 

Michael fik pokalen sidste år, og i år går den videre til den nye formand Stub. 

Evt: 

Lars Olesen: Sidste weekend var en flok af os, til en working weekend i holland i ETPC. Der har været en problematik 

omkring det med at rykke 6 pladser på startlisten.  

Det er nu skrevet i regelbogen at man skal have tekniske problemer med traktoren for at kunne rykke 6 pladser. 

Kenneth Dahl: Det har været nævnt to forskellige steder i regelbogen omkring dette punkt. 

Men det har især været brugt omkring tvivl ved banens beskaffenhed og det er forkert. 

Man vil nu prøve at ændre reglen, så den hedder ordret at man skal have en teknisk defekt for at kunne rykke 6 

pladser. 

Lars Olesen: Lad os nu tænke over den sportslige maner, så man ikke bare misbruger reglen og det falder tilbage på 

dem som rent faktisk ender ud i af skulle bruge den. 

Hans Christian: Også en tilbagemelding fra working weekend. Der var snak om at sløjfe eurochallenge og køre eurocup 

i stedet. Det bliver desværre ikke aktuelt til 2018, men man arbejder på at det kommer med over på sigt. 

i 2018 fortsætter vi så eurochallenge. Og som tingene ser ud lige nu, så kunne man være heldig at der bliver 4-5 

stævner med eurochallenge i 2018. 

Der arbejdes også på et mere konkret prisoverslag på at få en eurochallenge til sit stævne, da det kan være svært at 

beregne. I 2018 bortfalder kørepengene, men der bliver en større pulje præmiepenge til de fremmødte. Færge og bro 

er dog stadig et betalingspunkt. 

Der kommer en udmelding til alle teams senere, omkring præmiepenge og alt hvad det indebærer. 

En stor del af working weekend blev brugt på at forenkle regelsættet for farmstock. Der blev bla arbejdet i regelsættet 

for commonrail og reglerne for komponent traktorer, samt den nye klasse i level 3, 2800kg og 4 cylinder. 

Commonrail, komponent og 4-ventilet traktorer flettes nu alle ind i level 3 klasserne, så de ender i at køre i samme 

klasse. 

Den nye regelbog for farmstock kommer ud om en måneds tid, og skulle gerne blive tilgængelig på foreningens 

hjemmeside også. 

  



Lars Olesen: Der har været en snak om topstykker især i prostock. Der vil komme et møde hvor alle teams skal møde 

ind med deres topstykker, for at få dem godkendt som værende OEM topstykker. Dette vil også være gældende for de 

traktorer der vil køre eurochallenge. 

Ole Bredahl: Skal det være i denne vinter, for lige pludselig har vi sat toppen på, og så skal den pilles af igen. 

Lars Olesen: Det vil være meget snart – i hører nærmere. 

Lars Olesen: Der er problemer i eurocup, med at folk tilmelder sig eurocup, men kun for at køre et enkelt stævne 

derhjemme.  

Fremover vil det koste 2250 euro at køre med i eurocup, det 1800 får man dog retur når man har kørt en fuld sæson. 

Misser man et enkelt stævne mister man 50% af det beløb, og mister man to stævner, så er hele beløbet tabt.  

Laver man dette med at man kun vil deltage i sit eget stævne derhjemme, og er ligeglad med pengene og derfor kun 

kører det ene løb på en sæson. Så er man udelukket fra eurocup den kommende sæson. 

Lars Olesen: Præmiepengesystemet bliver også ændret i eurocup. Så det bliver fordelt mere ud over klassen, så der 

også er lidt penge til 12-15. pladsen. 

Mere info om dette senere. 

 

Lars Olesen: Der har været tale om at nationale traktorer ikke måtte køre med i eurocup klasserne, når der afvikles 

begge dele til stævnet. 

Denne regelændring er afvist, og man må derfor stadig gerne køre klasserne blandet. 

 

Lars Olesen: Husk at tjekke reglerne for redekassen foran turboen på traktorer. Dette gælder også for modificerede. 

Reglerne er skærpet til den kommende sæson, og gælder ALLE traktorer der kører med turbo, ligegyldigt om de har 

hjelm eller ej. 

Spørgsmål vedr stævnekalender: Der kommer et udkast til den kommende stævnekalender snarest.  

STT arbejder stadig på at finde et areal til udendørs brug. 

Hjallerup bliver spurgt om de evt kan flytte deres stævne tilbage til august måned, så man får lidt sommerferie igen. 

Der kommer et udkast inden jul. 

Johan Jakobsen: Vi fik ikke evalueret stævnet i Gamst til kørermødet, da stævnet ikke var afviklet dengang. Det er godt 

nok det værste stævne til dags dato. Der var godt nok kaos på dagen. 

Anja Hansen: Det er absolut en nødvendighed at der er styr på hvem der bestemmer på dagen. Der var slet ikke styr 

på det på dagen. 

Landmark: Vi må nok indrømme at der manglede en person med et overordnet ansvar på dagen. De fleste havde nok 

regnet med at det var Landmark. Men det var ikke muligt rent personligt på dagen. 

 

Således forstået 


