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BESTYRELSESPÅTEGNING 
 
 

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 2017/18 for Den Selvejende 
Institution Ebeltoft Skudehavn. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A samt institutionens vedtægter. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver 
 og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af institutionens aktiviteter for regnskabsåret  
1. oktober 2017 – 30. september 2018. 
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke 
vurderingen af institutionens finansielle stilling. 
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til indskyderne i Den selvejende institution Ebeltoft Skudehavn  

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Ebeltoft Skudehavn for 
perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og 
noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven klasse A med deraf afvigelser som følge af fondens særlige status. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den selvejende 
institution Ebeltoft Skudehavns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 
2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2017 – 30. 
september 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med deraf afvigelser som 
følge af den selvejende institutions særlige status. 
 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision 
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og 
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af 
årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale 
etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen  
Institutionen har som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendt budget. 
Budgettet har som det også fremgår af regnskabet, ikke været underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven med deraf afvigelser som følge af den 
selvejende institutions særlige status. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne 
kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Den selvejende 
institution Ebeltoft Skudehavns evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende 
fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
Den selvejende institution Ebeltoft Skudehavn, indstille driften eller ikke har andet realistisk 
alternativ end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 
altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger 
og opretholder professionel skepsis under revisionen.  
 
Herudover: 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 

uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller  
tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke 
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Den selvejende institution 
Ebeltoft Skudehavns interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.  

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om institutionens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
institutionen ikke længere kan fortsætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf. 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, 
herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under 
revisionen. 
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen 
form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse 
ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt 
inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
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Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i 
overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
 
 

 
 Ebeltoft, den          /          2018                    

 Kovsted & Skovgård 
 statsautoriseret revisionspartnerselskab 
 CVR. nr. 38751646 
 
 
 Johnny Skovgård Rasmussen  
 statsautoriseret revisor 

MNE nr.: mne32079 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 



 

 

 
 

LEDELSESBERETNING 
 
 
 
 

Hovedaktiviteter 

Institutionens formål er at opføre og drive en lystbådehavn i Ebeltoft. 
 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 

Årets resultat anses for tilfredsstillende ud fra de stillede forventninger og er påvirket af øgede 
omkostninger vedr. udskiftning af personale.  
 
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke 
institutionens finansielle stilling. 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

 
 

Generelt 
 
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
regnskabsklasse A-virksomheder samt institutionens vedtægter, med de tilpasninger der følger af 
institutionens særlige forhold. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
 
 
RESULTATOPGØRELSEN 
 
Opstillingsform 

Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser institutionens aktivitet i det forløbne 
regnskabsår. 
 
Indtægter 

Indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
 
Omkostninger 

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. 
 
Finansielle poster 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsperioden. 
Finansielle indtægter består af renter af bankindestående og værdipapirer. 
Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger. 
 
Forslag til resultatdisponering 

Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, 
herunder eventuelle forslag om overførsel til henlæggelse, f.eks. reservation af beløb til dækning af 
fremtidige vedligeholdelsesomkostninger, udbedring og anskaffelser. 
 
 
 
BALANCE 

Ejendomme/Havneanlæg 
 
Ejendomme/Havneanlæg, der er beliggende på lejet grund, indregnes til anskaffelsessum med 
fradrag af afskrivninger, svarende til afdrag på langfristede gældsforpligtelser. Hertil tillægges den 
årlige pristalsregulering af bådpladserne, der afskrives over 100 år. 
 
Masteskur afskrives fra 2013/14 over 20 år. Anskaffelsessum blev opgjort til kr. 525.000, idet der er 
sket nedskrivning af ekstraarbejder i forbindelsen med lovliggørelsen. 
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Driftsmidler 

Traktor anskaffet i 2007/08 afskrives over 10 år. 

Kran og tilbehør anskaffet i 2008/09 afskrives over 10 år. 

Stativsystem og løftevogn anskaffet i 2017/18 afskrives over 25 år. 

 

 
Tilgodehavender 
 
Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse 
af tab. Nedskrivninger opgøres efter individuel vurdering af fordringerne. 
 
 
 
Skat 
 
Der er i årsregnskabet ikke beregnet skat af årets resultat, da institutionen er fritaget for skat af ikke-
erhvervsmæssig indkomst. 
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RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER 

(excl. moms) 
 
       Budget  
Indtægter   2017/18 2016/17  2017/18 
        (ikke revideret)        

Indgåede pladslejer, indskydere    1.023.989 1.005.058 1.025.000 
Indgåede pladslejer m.v., turister m.fl.   663.221 556.704 617.600 
Lejeindtægt materielhytter    54.244 54.740 56.000 
Udlejning af klublokale, incl. el    7.248 10.422 12.000 
Badeautomater, el-målere m.v.   86.226 69.569 71.000 
Vaskeautomater (indtægt fradraget leje)  5.007 5.394 5.000 
Diverse indtægter (reklameskilte, gebyrer m.v.)  17.411 6.657 7.000 
Renteindtægter og fondsandele   3.520 4.582 4.500 
Fortjeneste ved salg af dieselolie    39.109 31.740 32.000 
Indgået for kranløft og stativleje   129.799    159.686  __160.000 

Indtægter i alt        2.029.774 1.904.552    1.990.100 
 
Omkostninger 
Revision   40.000 25.000 40.000 
Bogholderi-, regnskabsmæssig assistance  35.268 39.760 25.000 
Sociale ydelser    31.962 21.045 25.000 
Løn til havnefoged    501.632 426.845 430.000 
Løn til havneassistent og medhjælp, incl. tilskud  373.410 378.639 380.000 
Kontorartikler m.v.    2.855 2.534 6.000 
Porto, bankgebyrer og kreditkortgebyrer   34.671 31.906 33.000 
Teletransmission    19.709 17.599 18.000 
Beas, abonnement, chipkort m.v.   25.190 21.576 22.000 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder m.v.   5.504 23.456 16.000 
Forsikringer    53.498 66.139 67.000 
Drift af fælleshuse, inkl. investering i rengøringsudstyr 58.372 46.889 47.000 
El    174.960 148.979 150.000 
Vand  og vandafledning   24.812 24.300 25.000 
Vedligeholdelse og udbedring af havneanlægget  116.267 378.150 180.000 
Edb, anskaffelser og assistance   22.187 16.372 16.500 
Mindre nyanskaffelser   22.431 13.920 14.000 
Renovation    38.559 32.544 33.000 
Drift af traktor    25.904 20.279 12.000 
Drift af kran, incl. afskrivninger    137.136 133.040 150.000 
Diverse (kontingenter, annoncer, jubilæum m.v.)  44.941 44.726 45.000 
Personale, incl. arbejdstøj m.v.   22.295 15.597 16.000 
Leje til Syddjurs Kommune   __136.758    139.492   140.000 
 
Omkostninger i alt    1.948.321 2.068.787 1.890.500 
 
 
Resultat før finansielle poster og afskrivning   81.453 -164.235 99.600 
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      Budget  
    2017/18 2016/17 2017/18 
      (ikke revideret) 
 
 
Transport    81.453 -164.235  99.600 

Finansielle poster og afskrivning: 
   Afskrivning på masteskur   26.250 26.250 26.000 
   Afskrivning på stativsystem   30.180 27.769 28.000 
   Afskrivning af pristalsreguleringer – bådpladser  42.827 42.392 42.000 
   Afskrivning af pristalsreguleringer – materielskure  3.685 3.593 3.600 
   Andre finansielle poster             202      1.408       _   0   

ÅRETS RESULTAT        -21.691 -265.647            0 
 
 
 
 
Forslag til resultatdisponering 
 
Anvendt af henlæggelse til udbedring,  
  vedligeholdelse og anskaffelse   0 -266.000 0 
 
Henlagt til udbedring, vedligeholdelse 
   og anskaffelse   0 0 0 
 
Overført til næste år       -21.691          353              0 

Disponeret i alt        -21.691 -265.647              0 
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

A K T I V E R 
      2018  2017 
Afholdte anlægsudgifter: 
   Saldo 1. oktober 2017     6.109.991 6.109.991 
   Udgifter ved ændring af pladsstørrelser     0 0 

Afskrivningskonto (svarende til betalte afdrag på lån):  
   Saldo 1. oktober 2017    -4.725.887 -4.725.887 
   Afskrivning (afdrag/indfrielse)                     0                0 

     1.384.104 1.384.104 
Pristalsregulering af indskud på bådpladser siden etableringen:   
   Saldo 1. oktober 2017    4.196.805 4.183.212 
 Pristalsregulering i 2017/18    43.469 55.985 
 Afskrivning, 1% af kr. 4.240.274        -42.827     -42.392 

 (Ejendomsvurdering 1. oktober 2015, kr. 6.130.000)  5.581.551 5.580.909 

Materielskure (30 stk.): 
   Saldo 1. oktober 2017    784.932 784.932 

   Pristalsregulering af indskud på materielskure 
       siden opførelsen:  
   Saldo 1. oktober 2017    355.765 347.988 
   Pristalsregulering i 2017/18    9.116 11.370 
   Afskrivning, 1% af kr. 364.881          -3.685       -3.593 

Ejendomme/Havneanlæg i alt     6.727.679 6.721.606 

Masteskur (afskrives lineært over 20 år): 
   Saldo 1. oktober 2017    420.000 446.250 
   Afskrivning i 2017/18    -26.250 -26.250 

Stativsystem og løftevogn (afskrives lineært over 25 år): 
   Saldo 1. oktober 2017    642.161 616.720 
   Tilgang i året    73.455 53.210 
   Afskrivning i 2017/18    -30.180     -27.769 

Kran og transportvogn (afskrives lineært over 10 år): 
   Saldo 1. oktober 2017    48.100 96.200 
   Afskrivning i 2017/18     -48.100 -48.100 

Traktor (afskrives lineært over 10 år):  
   Saldo 1. oktober 2017     0 9.000 
   Afskrivning i 2017/18                  0       -9.000 

ANLÆGSAKTIVER I ALT    7.806.865 7.831.867 

Diverse tilgodehavender    107.615 0 
Tilgodehavende vedr. Brolauget    103.152 0 
Beholdning af dieselolie     22.770 20.416 
Værdi af ledige bådpladser m.v. (handelsværdi) (modsvares af udstedte gældsbreve) 325.435 512.823 
Andelskapital hos OK    18.410 17.346 
Forudbetalt pladsleje (Syddjurs Kommune)   67.780 63.200 
Likvide midler      437.813    407.653 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT     1.082.975 1.021.438 
   
AKTIVER I ALT    8.889.840 8.853.305 
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BALANCE 30. SEPTEMBER 

 PASSIVER 
      2018  2017 

Indskud pr. 1. oktober 2017     1.384.104 1.384.104 
Yderligere indskud ved ændring af pladsstørrelser                  0               0 

     1.384.104 1.384.104 
Opskrivningshenlæggelse bådpladser:  
  Saldo 1. oktober 2017    4.239.197 4.183.212 
  Pristalsregulering i 2017/18    43.469      55.985  

Oprindelige indskud, materielskure (18 stk.)   322.110 322.110 
Oprindelige indskud, materielskure (12 stk.)   361.932 361.932 

Opskrivningshenlæggelse materielskure: 
  Saldo 1. oktober 2017    460.248 448.878 
  Pristalsregulering i 2017/18           9.116      11.370 

     6.820.176 6.767.591 
Overførsel til næste år:  
  Saldo 1. oktober 2017    18.781 18.428  
  Årets resultat ifølge resultatopgørelse         -21.691           353  

EGENKAPITAL    6.817.266 6.786.372 
  
HENLÆGGELSER 

Henlagt til udbedring, vedligeholdelse og anskaffelser  1.159.000 1.425.000 
Overført til modregning i afholdte vedligeholdelsesudgifter m.v.                0    -266.000 

     1.159.000 1.159.000 

 
EGENKAPITAL OG HENLÆGGELSER   7.976.266 7.945.372 
 
(Der er deponeret ejerpantebrev kr. 36.000 til ejerforeningen til  
 sikkerhed for gæld. Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er deponeret  
 ejerpantebrev kr. 1.100.000 i havneanlæg) 
 
(Der er indgået lejekontrakt med Syddjurs Kommune på havnearealet. Lejemålet er uopsigeligt indtil 14. marts 
2036) 
 
Kystsikringsbidrag    55.352 0 
Gældsbreve vedrørende opsagte bådpladser    325.435 512.823 
Deposita stativer    99.261 106.600 

Momsmellemværende     68.840 34.398 
Beregnet feriepengeforpligtelse     22.561 46.000 
Skyldige feriepenge    6.737 5.571 
Skyldig A-skat og AM-bidrag    20.620 22.259 
Kreditorer i øvrigt    314.768 180.282 

Kortfristede gældsforpligtelser    913.574 907.933 
 
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT    913.574 907.933 
 
PASSIVER I ALT    8.889.840 8.853.305 
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Den Selvejende Institution Ebeltoft Skudehavn 
Oversigt 

(excl. moms) 

        Budget  Regnskab Budget Regnskab 
Indtægter   2018/19      2017/18  2017/18     2016/17 

Indgåede pladslejer, indskydere  1.050.000 1.023.989 1.025.000 1.005.058 
Indgåede pladslejer m.v., turister m.fl.  700.000 663.221 617.600 556.704 
Kompensation, arealer i land  0 0 0 0 
Lejeindtægt materielhytter  55.900 54.244 56.000 54.740 
Udlejning af klublokale, incl. el  12.000 7.248 12.000 10.422 
Badeautomater, el-målere m.v.  86.000 86.226 71.000 69.569 
Vaskeautomater (indtægt fradraget leje)  5.000 5.007 5.000 5.394 
Diverse indtægter  10.000 17.411 7.000 6.657 
Renteindtægter og fondsandele  3.500 3.520 4.500 4.582 
Fortjeneste, dieselolie  45.000 39.109 32.000 31.740 
Indgået for kranløft og stativleje     161.000   129.799       160.000    159.686 

Indtægter i alt   2.128.400 2.029.774 1.990.100 1.904.552  

Omkostninger 

Sociale ydelser  30.000 31.962 25.000 21.045 
Løn til havnefoged  450.000 501.632 430.000 426.845 
Løn til havneassistent og medhjælp, incl. tilskud 380.000 373.410 380.000 378.639 
Kontorartikler m.v.  3.000 2.855 6.000 2.534 
Andre gebyrer, kortgebyrer og lønkørsler  35.000 34.671 33.000 31.906 
Teletransmission  20.000 19.709 18.000 17.599 
BEAS, abonnement, chipkort m.v.  50.000 25.190 22.000 21.576 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder mm. 5.500 5.504 16.000 23.456 
Forsikringer  53.500 53.498 67.000 66.139 
Drift af fælleshuse  58.000 58.372 47.000 46.889 
El   175.000 174.960 150.000 148.979 
Vand og vandafledningsafgift  24.800 24.812 25.000 24.300 
Vedligeholdelse og udbedring af havneanlægget 214.200 116.267 180.000 378.150 
  (incl. henlæggelse til vedligeholdelse) 
Edb, anskaffelser og assistance  22.000 22.187 16.500 16.372 
Revision, regnskabsmæssig assistance og 
Bogholderi  75.000 75.269 65.000 64.760 
Mindre nyanskaffelser  22.400 22.431 14.000 13.920 
Renovation  39.000 38.559 33.000 32.544 
Drift af traktor  26.000 25.904 12.000 20.279 
Drift af kran  137.000 137.136 150.000 133.040 
Diverse (kontingenter, annoncer, jubilæum m.v.) 45.000 44.941 45.000 44.726 
Personale, incl. arbejdstøj m.v.  23.000 22.295 16.000 15.597 
Leje af arealer    137.000  136.758    140.000    139.492 

Omkostninger i alt  2.025.400 1.948.321 1.890.500 2.068.787 
 
Resultat før renter og afskrivning på anlæg 103.000 81.453 99.600 -164.235 

Renter og afskrivning: 
   Afskrivning masteskur  26.500 26.250 26.000 26.250 
   Afskrivning stativsystem  30.000 30.180 28.000 27.769 
   Afskrivning på pristalsregulering – bådepladser 42.800 42.827 42.000 42.392 
   Afskrivning på pristalsregulering – materielskure 3.700 3.685 3.600 3.593 

Renteudgifter             0         202            0      1.408 

ÅRETS RESULTAT             0   -21.691              0 -265.647 

(Udarbejdet i oktober 2018)      12. 


