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1. Godkendelse af dagsordenen
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
godkender dagsordenen

Referat
Dagsordenen godkendes
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2. Temadrøftelse - Interessevaretagelse
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
drøfter hvordan BRN fremadrettet kan styrke indsatsen omkring interessevaretagelse.
•
godkender standpunktspapiret ”Lokal adgang til kvalificeret arbejdskraft - decentralt uddannelsesudbud”.
Sagsfremstilling
Bestyrelsesmødet indledes med en temadrøftelse om BRN’s dagsordensættende og interessevaretagende rolle, herunder
hvordan bestyrelsen fremadrettet kan arbejde for at styrke indsatsen omkring interessevaretagelse med henblik på at sætte
rammerne for udvælgelse af de strategiske initiativer, som BRN skal igangsætte.
Temadrøftelsen indledes med et oplæg ved Frank Laybourn fra Lead Agency, som vil give inspiration til, hvordan BRN på
bedst mulig vis varetager fælles nordjyske interesser.
Frank Laybourn har mere end 15 års politisk erfaring, blandt andet fra DI og Venstre og senest som særlig rådgiver for Troels
Lund Poulsen i hans tid som Erhvervs- og Vækstminister.
Standpunktspapir om decentralt uddannelsesudbud
BRN’s Direktion har besluttet, at der skal udarbejdes standpunktspapirer om Nordjyllands / BRNs standpunkter indenfor en
række emner, herunder emnet ”decentralt uddannelsesudbud”. Standpunktspapiret fremgår af bilag 2A og er udarbejdet af
repræsentanter fra tovholdergruppen for Kvalificeret Arbejdskraft i tæt dialog med Søren Steensen, som er udpeget af
direktionen som ansvarlig for emnet.
Direktionen anbefaler standpunktspapiret.
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2. Temadrøftelse - Interessevaretagelse
Referat
Frank Laybourn præsenterer en række anvisninger til, hvordan BRN kan styrke indsatsen med interessevaretagelse på
nationalt plan. Præsentationen sluttes af med konkrete råd til det videre arbejde:
•
Opbyg relationen før I har brug for den
•
Tænk over hvem der tager kontakten
•
Kend dagsordener i tide
•
Opsøg beslutningstagernes kalendere
•
Oversæt jeres mærkesager til andres dagsordner
•
Begræns jeres mærkesager
•
Forslag som ikke koster ikke noget er de mest populære
•
Vær konstruktiv i udgangspunkt – men ikke på grænsen til det naive
Bestyrelsen fremhæver de gode råd som vigtige input til det videre arbejde.
Bestyrelsen godkender standspunktspapiret ”Lokal adgang til kvalificeret arbejdskraft - decentralt uddannelsesudbud”.
Bestyrelsen fremhæver løbende udarbejdelse af standpunktspapirer om fælles nordjyske dagsordener/interesser som en
væsentlig måde at sikre en ensartet formidling af budskaberne. Det forslås kommende standspunktspapirer udvides med
forslag til, hvordan man aktivt kan arbejde for at fremme de fælles nordjyske dagsordener/interesser, herunder hvilke
beslutningstagere og meningsdannere, man bør tage kontakt til.
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ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE

3. Fælles nordjysk platform for
sundheds- og velfærdsinnovation
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
godkender projektet ”Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation”, herunder medfinansiering på 2.800.000
kr. over to år.
Sagsfremstilling
I maj 2015 igangsatte Vækstforum en proces for at finde en ny model for området sundheds- og velfærdsinnovation, så der senest i
2017 etableres en samlet klyngeorganisering herfor. Formålet er at skabe en platform for mere sammenhæng, større synergi og
bedre resultater ved at integrere de eksisterende initiativer på området, herunder BioMed Community, EIR og One-Stop-Shop.
De centrale nordjyske partnere på området er involveret i udarbejdelsen af et forslag til den fremtidige organisering og struktur.
Projektet skal udvikle en ramme om de nordjyske aktører, der har en interesse i sundheds- og velfærdsinnovation. Partnerskabet
skal bygge på forpligtende samarbejder og fokusere på at skabe værdi for aktørernes kerneforretninger. Derudover skal der
etableres en operationel og professionel klyngestruktur.
Basisaktiviteterne i dette projekt knytter sig op på fire hovedområder, der er nødvendige for, at platformen som helhed kan opnå
de forventede effekter inden for jobskabelse og omsætningsvækst. En beskrivelse af hovedområderne kan ses i bilag 3A, hvor
udgifts- og finansieringsbudgettet for projektet også fremgår.
Projektet ”Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation” anmoder om en årlig medfinansiering fra BRN på
1.400.000 kr. i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2018. Beløbet svarer til de midler som BRN årligt har øremærket til
sundhedsinitiativer. Af disse midler har BRN bevilliget 400.000 kr. årligt i 2016–2018 til projektet BioMed Community. Projektet og
bevillingen hertil fortsætter frem til 31. maj 2017, svarende til 166.666 kr., hvorefter der frigives 633.333 kr. i den resterende
projektperiode. De aktiviteter i BioMed Community, som hidtil har givet effekt, løftes ind i den nye fælles platform.
Projektets øvrige medfinansiering, herunder medfinansieringen fra Vækstforum, er godkendt.
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ERHVERVSUDVIKLING OG JOBSKABELSE

3. Fælles nordjysk platform for
sundheds- og velfærdsinnovation
Sekretariatsledelsen og direktionen anbefaler projektet.
Punktet indledes med et oplæg om sundhedsplatformen ved CEO i Mermaid Care og formand for interimsbestyrelsen for
sundhedsplatformen, Jørgen Hansen.
Referat
Jørgen Hansen giver et oplæg om baggrunden for etableringen af én fælles nordjysk platform for sundheds- og
velfærdsinnovation. Der er ansat en direktør for platformen, og det fremhæves, at der arbejdes hen mod en model, hvor den
fysiske forankring af sekretariatet for platformen kommer til at veksle mellem forskellige lokationer rundt om i regionen.
Bestyrelsen godkender projektet, herunder medfinansiering af projektet på 2.800.000 kr. over to år.
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4. Strategi 2017-2018
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
tager direktionens orientering til efterretning.

Sagsfremstilling
Direktionen besluttede på sit møde den 11. november under punktet ”BRN Strategi 2017-18”, at man ønskede at afholde et
direktionsmøde med strategien som eneste punkt, for at igangsætte processen og anlægge en direktions vinkel for det
videre arbejde. Dette møde blev derfor efterfølgende afholdt den 22. december 2016, hvor der blev der evalueret på den
første toårige strategiperiode i BRN og drøftet, hvordan der skal arbejdes videre fra 2017 og frem.
På dagens møde gives en kort præsentation af direktionens overvejelser.

Referat
Direktionens overvejelser fra mødet den 22. december 2016 blev præsenteret, herunder strategi og retning for BRN i den
kommende periode. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Det aftales ,at der fremlægges strategioplæg til bestyrelsesmødet den 7. april 2017.

TURISME

5. Opfølgning på turismemødet den 10.
januar 2017
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
tager opsamlingen til efterretning
•
drøfter konsekvenser for organisering af turismeindsatsen i Nordjylland og det videre arbejde hermed.
Sagsfremstilling
Den 10. januar 2017 blev der afholdt møde mellem BRN og centrale repræsentanter fra det nordjyske turismeerhverv. Formålet
med mødet var at drøfte, hvilken opbakning turismeerhvervet gerne vil have fra kommunerne alene eller i fællesskab, samt
hvordan erhvervet selv vil bidrage til en styrkelse af den fælles turismeindsats i Nordjylland. De væsentligste konklusioner og de
bagvedliggende input fremgår af bilag 5A.
Opsamlingen og et scenarium for den fremtidige turismestrategi blev drøftet på direktionsmødet den 20. januar 2017.
Direktionen nedsætter på denne baggrund en arbejdsgruppe til at udarbejde et oplæg til bestyrelsen. Arbejdsgruppen består af
Dorte Stigaard, Tommy Christiansen, Mikael Jentsch, Christian Roslev og BRN sekretariatet.
Referat
Jes Lunde præsenterer de overvejelser, som der arbejdes videre med i den nedsatte arbejdsgruppe. Bestyrelsen tager
orienteringen til efterretning og beslutter, at arbejdsgruppen udvides med Henrik Kruuse fra Vesthimmerlands Kommune.
Bestyrelsen kvitterer turismeerhvervet for gode input.
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6. Økonomi
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
drøfter anvendelse af fleksible midler til anmodninger fra:
o Vesthimmerland Kommune og Thisted Kommune
o Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune
•
tager økonomistatus til efterretning
•
tager orientering om regnskab og årsrapport til efterretning
Sagsfremstilling
Anvendelse af fleksible midler
Sekretariatet har modtaget to anmodninger om at anvende fleksible midler til at finansiere konkrete initiativer:
•
Vesthimmerlands Kommune og Thisted Kommune anmoder om at anvende op til kr. 50.000 til at højne deres EUansøgningsstrategi.
•
Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Frederikshavn Kommune anmoder om
samlet at anvende kr. 300.000 af deres fleksible midler i 2017 til projektet ”Nordjyske møder”. Da Jammerbugt
Kommune og Frederikshavn Kommune ikke har tilbageværende fleksible midler i 2017, dækker Aalborg Kommune det
manglende beløb fra sine fleksible midler, svarende til kr. 85.508.
Direktionen anbefaler anmodningerne om anvendelse af fleksible midler.
Styrkelse af EU-ansøgningsstrategi:
Vesthimmerland og Thisted Kommuner vil anvende op til kr. 50.000 af deres fleksible midler til at fremme og højne deres
EU-ansøgningsstrategi til brug for bl.a. at kvalificere EU-ansøgninger generelt. Vesthimmerlands Kommune arbejder pt.
med et ansøgning til Interreg ØKS-programmet under Transportindsatsen. Thisted Kommune arbejder med at etablere
Danish Ocean House i Hanstholm og forventer at søge EU-midler i den proces.
I Vesthimmerlands Kommune har Økonomiudvalget godkendt anvendelse af de fleksible midler i BRN til kvalificering af
EU-ansøgningsstrategien.
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6. Økonomi
Nordjyske Møder – Et fælles Nordjysk Mødekoncept og samarbejde
Hvad er Nordjyske Møder?
•
Nordjyske Møder er et udviklings-, salgs- og markedsføringssamarbejde på tværs i regionen mellem en række
turistorganisationer og 20-25 mødevirksomheder. Der er tale om en 4-årig projektperiode fra 2017 – 2020
•
Nordjyske Møder vil at øge antallet af primært danske møder, konferencer og ”events” i Nordjylland markant
•
Projektet ansætter en fuldtids projektleder til at sikre, at mål og salgsresultater opfyldes
•
Ved udgangen af 2020 er det målet at øge omsætningen fra danske møder og konferencer i regionen med årligt DKK 75
- 150 millioner afhængig af antallet af virksomheder, der indgår i samarbejdet
•
Nordjyske Møder vil udvikle og markedsføre møder i Nordjylland på primært det danske konference- og mødemarked
Projektet har allerede modtaget tilsagn om deltagelse og medfinansiering fra Vækst Jammerbugt, Turisthus Nord,
VisitVesthimmerland, VisitAalborg samt 20+ private mødeaktører i hele regionen. Aalborg, Jammerbugt, Frederikshavn og
Vesthimmerlands Kommune anmoder om til sammen at anvende kr. 300.000 af fleksible midler, som kickstart-midler i
2017. Derudover søges der medfinansiering fra Vækstforum i projektperioden 2017-2020.
Økonomistatus
Økonomistatus er et fast punkt på møderne i direktionen. I bilag 6A fremgår en oversigt over hovedposterne samt den
samlede oversigt inklusiv anvendelsen af de fleksible midler og sekretariatsmidlerne.
Regnskab og årsrapport
Jf. vedtægterne i BRN skal regnskabet være udarbejdet inden 1. april og herefter godkendes i bestyrelsen
sammen med årsberetning og revisionsberetning. Efterfølgende sendes materialet til orientering i
kommunerne og Region Nordjylland. Regnskabet udarbejdes af Aalborg Kommunes revisor og fremlægges
på næste møderække.
12

6. Økonomi
Midler til overførsel
Som det fremgår af økonomioversigten er der uforbrugte midler fra 2016. På direktionsmødet den 20. januar 2017 blev det
besluttet at uforbrugte midler håndteres således:
•
•
•
•

Fælles projektmidler: Overføres fælles projektmidler for det kommende år.
Fleksible midler: Beløbet overføres til den enkelte kommunes fleksible projektmidler for det kommende år.
Sundhedsmidler: Beløbet overføres til sundhedsmidlerne for det kommende år
Sekretariatsmidler: Overføres til sekretariatsmidler for det kommende år.

Referat
Bestyrelsen godkender anmodningen fra Vesthimmerland Kommune og Thisted Kommune om at anvende op til kr. 50.000
af deres fleksible midler til at fremme og højne deres EU-ansøgningsstrategi.
Bestyrelsen godkender anmodningen fra Aalborg Kommune, Frederikshavn Kommune, Vesthimmerlands Kommune og
Jammerbugt Kommune om samlet at anvende kr. 300.000 af deres fleksible midler i 2017 til projektet ”Nordjyske møder”.,
Aalborg Kommunes betaler Jammerbugt Kommunes og Frederikshavn Kommunes andel på i alt kr. 85.508, da de to
kommuner ikke har tilbageværende fleksible midler i 2017.
Bestyrelsen tager de øvrige orienteringer til efterretning.
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TURISME

7. Nordjysk Open Data indsats
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
godkender et fælles nordjysk medlemskab af Open Data DK, herunder finansieringen på 600.000 kr. over to år.
Sagsfremstilling:
Den offentlige sektor producerer hvert år enorme mængder af data, og disse data udgør en vigtig vidensressource. Ved at gøre
data frit og gratis tilgængelige kan man muliggøre at udviklere, iværksættere, virksomheder, forskere og borgere får mulighed for
at forvandle disse data til nye services, applikationer og forskning. De mange data, der i forvejen indsamles kan således være med
til at skabe ny værdi.
Tovholdergruppen for turisme foreslår, at der som case i en nordjyske indsats, arbejdes med turismeudvikling gennem et fælles
medlemskab af Open Data DK. Tovholdergruppens medlemmer har været i dialog med kommunens/regionens IT-chef eller
lignende fagchef, for at vurdere potentialet i et medlemskab Open Data DK, og der var bred opbakning hertil.
Prisen for et fælles nordjysk medlemsskab vil være 600.000 kr. i projektets to-årige periode, svarende til 25.000 kr. årligt for hver
kommune og regionen. Heraf går 300.000 kr. til centrale aktiviteter i Open Data DK, herunder drift og udvikling af platformen,
mens de resterende 300.000 kr. vil gå til lokale aktiviteter i Nordjylland, såsom projektledelse, workshops og lignende. En
uddybende beskrivelse af indsatsen fremgår af bilag 7A.

Medlemsskabet af Open Data DK skal suppleres med en indsats fra kommunerne og regionen for at stille de relevante data til
rådighed og en indsats hos de lokale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer for at de relevante aktører anvender dataen til at
skabe nye løsninger og nye forretningsmodeller inden for nordjysk turisme.
Sekretariatsledelsen og direktionen anbefaler projektet.
Referat
Bestyrelsen godkender projektet ” Nordjysk Open Data indsats”, herunder finansieringen på 600.000 kr. over to år
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KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

8. Status – 1000 nye studiejobs
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
tager status på oprettelse af studiejobs i kommunerne og Region Nordjylland til efterretning.
Sagsfremstilling
Der er primo januar 2017 blevet indhentet status fra kommunerne og Region Nordjylland om den fælles indsats for at skabe nye
studiejobs i Nordjylland. På den følgende side fremgår oversigten over antallet af nyetablerede studiejobs i det offentlige.
Trods dialog med en række relevante aktører, herunder erhvervskontorerne, har det ikke været muligt at identificere en brugbar
målingsmetodik ift. opgørelse af skabte studiejobs i private virksomheder i Nordjylland og det er derfor ikke muligt at fremskaffe
dokumentation herfor.
For at imødekomme denne udfordring er der blevet søgt om medfinansering fra EU’s socialfond gennem såkaldte Joint Action
Plans (JAP). Dette ville både sikre medfinansiering af private studiejobs og et grundlag for at måle på etableringen heraf.
Arbejdet hermed blev igangsat på baggrund af et lead fra bestyrelsen og direktionens møder i Bruxelles januar 2015 og
ansøgning blev udarbejdet i tæt dialog med forhenværende chef ved EU-kommisionen Peter Stub Jørgensen. Efter dialog med
Erhvervsstyrelsen blev det dog afvist, at de Joint Action Plans var en mulighed i disponeringen af danske socialfondsmidler.
Tværgående aktiviteter
På bestyrelsesmødet den 27. november 2015 besluttede bestyrelsen at afsætte op til 500.000 kr. i 2016 til at understøtte
kommunernes og Region Nordjyllands indsats for etableringen af 1.000 nye studiejobs i Nordjylland.
Formand for arbejdsgruppen for 1000 studiejobs, Michael Christiansen fra Mariagerfjord Kommune, har udarbejdet et notat,
som beskriver de initiativer af tværgående karakter, som arbejdsgruppen har igangsat for at understøtte de lokale initiativer i
kommuner, region og erhvervskontorer. Notatet kan læses i bilag 8A.
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KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

8. Status – 1000 nye studiejobs
Oversigten herunder viser måltal og antal af nyetablerede studiejobs i det offentlige i perioden 2015-2016.

Medlem
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
I alt

Antal nye
Måltal for antal nye offentlige
Antal nye offentlige Akkumuleret: Antal
offentlige studiejobs studiejobs skabt i studiejobs skabt i
nye studiejobs skabt
2015-2017
2015
2016
i perioden 2015-2016
25
5
11
16
45
29
31
60
50
12
32
44
25
14
11
25
1
0
0
0
30
10
14
24
15
0
0
20
6
8
14
50
88
26
114
35
9
19
28
30
6
9
15
175
133
98
231
501
312
259
571

Referat
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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9. Status fra indsatsområderne
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Som fast punkt på dagsordenen gives der en status på arbejdet i BRN’s fem indsatsområder, herunder hvilke aktuelle
initiativer og indsatser, der arbejdes med. Vedhæftet i bilag 9A er desuden en samlet status fra initiativer igangsat under
indsatsområderne.
Erhvervsudvikling og Jobskabelse
Indenfor indsatsområdet arbejdes der blandt andet med:
•
at undersøge incitamenter og barrierer for iværksættere sammen med ErhvervsForum og undersøge
handlingsmuligheder herunder politisk interessevaretagelse
•
at fremme digitalisering af det nordjyske erhvervsliv, herunder med særligt fokus på industri 4.0
•
at understøtte etablering af et Nordjysk Erhvervsservice Akademi (NEA) som varetages af Væksthus Nordjylland
•
at følge op på projektet Qualify, som kvalificerer SMV’ere til samarbejde med store globale virksomheder.
Turisme
Indenfor indsatsområdet arbejdes der blandt andet med:
•
at afsøge relevante nordjyske dagsordener og initiativer i den nye nationale turismestrategi
•
at fremme digitalisering af det nordjyske turismeerhverv, herunder med særligt fokus på dataindsamling og anvendelse.
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9. Status fra indsatsområderne
Kvalificeret Arbejdskraft
Indenfor indsatsområdet arbejdes der blandt andet med:
•
at understøtte øget adgang til erhvervsfaglige uddannelser, herunder afholdelse af et fælles nordjysk åbent hus
arrangement.
•
at styrke tovholdergruppens understøttende rolle eksempelvis i forhold til udmøntningen af Fremkom 3, EUD-projektet
(Den erhvervsfaglige vej til succes) og VEU-projektet (Vejen til varige job gennem kompetenceløft).
•
at arbejde for en tættere tilknytning af erhvervslivet, herunder med løbende behandling af input fra ErhvervsForum.
Infrastruktur
Indenfor indsatsområdet arbejdes der blandt andet med:
•
at afsøge relevante nordjyske dagsordener og initiativer indenfor digital infrastruktur og disruptive teknologier.
•
at afsøge muligheden for udarbejdelse af et fælles nordjysk standpunkt ift. modernisering af planloven.
Internationalt Samarbejde
Indenfor indsatsområdet arbejdes der blandt andet med:
•
at fremme kommunal fundraising og adgang til viden herom herunder ved etablering af nordjysk netværk for fundraising
og nordjysk uddannelse i fundraising.
•
at styrke det strategiske samarbejde med Business Region Göteborg herunder med besøg i februar 2017.
•
at kortlægge og identificere nye internationale samarbejdspartnere.

Referat
Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.
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10. Øvrige orienteringspunkter
Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
•
tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling
Møde med Business Region Göteborg
I regi af tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde har der gennem de sidste to år løbende været afholdt møder
mellem BRN og Business Region Göteborg (BRG) for at drøfte fælles interesser, styrkepositioner og indsatser med
udgangspunkt i det eksisterende samarbejde. På tovholdergruppemødet den 13. oktober 2016 blev der nedsat en
arbejdsgruppe til at arbejde videre med relationen til Göteborg. På initiativ fra BRG, er der nu planlagt et uformelt politisk
besøg i Göteborg den 2. februar 2017. Fra BRN er deltagerne borgmester Thomas Kastrup-Larsen, kommunaldirektør Jes
Lunde samt Christina Folmand og Michael Christiansen. Formålet med besøget er at drøfte strategiske
samarbejdsmuligheder samt overordnede temaer af fælles interesse.
Styrkelse af offentlig fundraising
Den 23. november 2016 afholdte BRN i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor konferencen ”Skab succes med
fundraising” med deltagelse af i alt 66 offentligt ansatte. Det vurderes, at konferencen og de udsendte evalueringer har skabt
et godt grundlag for det videre arbejde med initiativer omkring styrkelse af nordjysk fundraising.
I forlængelse af konferencen foreslås det, at der tilbydes en nordjysk uddannelse i fundraising for at understøtte udviklingen
af fundraisingfokus og -kompetencer i de nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Forslaget er tidligere blevet
behandlet på sekretariatsledelsens møde den 28. oktober 2016, hvor sekretariatsledelsen vurderede at afholdelse af et
uddannelsesforløb om fundraising er et godt initiativ, men der var forbehold for den fremlagte økonomi.
På denne baggrund præsenterede Direktør for NordDanmarks EU-Kontor, Benjamin Holst, på sekretariatsledelsesmødet
den 9. januar 2017 en revision af det til mødet fremlagte projektforslag herunder en reduktion af udgifterne, som nu
estimeres til at ligge mellem kr. 10.000-20.000, som afregnes efter regning. Sekretariatsledelsen bakkede op om
ændringerne og tilføjede, at det kunne være hensigtsmæssigt at seminarene inddeles efter faglighed.

10. Øvrige orienteringspunkter
Talstærkt:
Region Nordjylland har på vegne af BRN udarbejdet rapporten Talstærkt, som er en analyserapport indeholdende nøgletal
og statistikker fra hver af de 11 nordjyske kommuner og samlet for hele regionen. Den samlede nordjyske rapport kan
findes på BRN’s hjemmeside, mens rapporterne for de enkelte kommuner er blevet formidlet til repræsentanterne i
sekretariatsledelsen.

Referat
Bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning.

11. Eventuelt
Referat
Intet til referat
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