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Vedt~gter
for den selvejende institution Friskolen Asgaard

Hjemsted og formal

§1
Friskolen Asgaard er en selvejende og uafhcengig uddannelsesinstitution med hjemsted
i Heming kommune. Skolen er oprettet den 20. oktober 2014. Skolens adresse er
Herningvej 76 ogden har CVR-nummer 36127937
"l4 g,c \It ld 61~ r~

§2
lnstitutionens formal er at drive en friskole efter de til enhver tid gceldende love og andre
retsregler for friskoler og private grundskoler m. v. Det f0lger heraf, at skolen efter sit
formal og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund sam det danske
med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for
grundlceggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem k0nnene.

Stk.2.
Skolens formal er i 0vrigt at ud0ve skolevirksomhed pa f0lgende grundlag:
"Asgaard er en lille friskole, hvor ncerhed og tryghed er fundamentet for barnets
udvikling save! fagligt som menneskeligt.
Skolen skal give hvert enkelt barn samt forceldre og medarbejde en oplevelse af at vcere
en betydningsfuld del at et stcerkt fcellesskab.
Vi vcegter, at aile b0rn f0ler sig set og anerkendt som dem de er, og at aile voksne pa
skolen har et stort kendskab og en cegte interesse for det enkelte barn.
Vores skole skal vcere et lcerested for faglig udvikling hvor den enkelte elev dagligt
udfordres og inspireres, en skole hvor undervisningen tager udgangspunkt i barnets
nysgerrighed og fantasi og bevarer barnets lyst til at !cere.
Eleverne skal bevidstg0res om, at de gar i skole for at tilegne sig faglig viden og om
deres egen rolle i den proces.
Vi vcegter elevernes medbestemmelse h0jt og vii i vidt omfang give dem mulighed for at
trceffe frie kvalificerede valg.
Skolen skal vcere en aktiv del af lokalsamfundet og vcere et naturligt samlingspunkt for
aile egnens foreninger og borgere.
1\sgaard er· et sted med plads til at lege og lz:fm; og tid til at leve oq va-Jrel"
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Skolens drift

§3
Skolens drift gennemf0res ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse
for skolen, pa grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det
offentlige. Skolen skal opfylde det egendrekningskrav, som Undervisningsministeren har
fastsat med hjemmel i ,Lov om friskoler og private grundskoler mv."
Stk.2.
Skolens midler ma alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, sa skolen
har kapital til at im0dega fremtidige ars eventuelle underskud og i 0vrigt til bedste for
skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger,
udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue
eller til udbytte af nogen art.
Stk.3.
Likvide midler, der ikke er n0dvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i
overensstemmelse med bestemmelserne i ,Lov om friskoler og private grundskoler
m.v." Midlerne ma ikke anbringes pa konti m.v., som andre end skolen har radighed
over.
Forceldrekreds og skolekreds

§4

Forreldrekredsen bestar af forreldrene til b0rn pa skolen. Forreldrenes rettigheder i
medf0r af ,Lov om friskoler og private grundskoler mv." og denne vedtregt tilkommer
den eller de personer, der har forreldremyndighed over eleven. Skolen kan anse den,
der har barnet i pleje, for bemyndiget til at handle pa forreldremyndighedens indehavers
vegne, medmindre der er tale om skolegangens begyndelse og varighed, jf.
friskolelovens bestemmelser om plejeforhold.
Stk.2.
Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen bestar af forreldrene samt
andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Bestyrelsen fastsretter

kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afg0relse om medlemskab
kan indankes for generalforsamlingen savel af den, bestyrelsen har afslaet at optage,
som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§5

3

Medlemskab giver ingen scerrettigheder i forhold til skolens formue, jf. § 3 stk. 2.
Medlemmerne hcefter ikke personligt for skolens 0konomiske forpligtelser.

Stk.2.
Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremm0de pa generalforsamlingen at
afgive stemme. lngen kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.
Bestyrelsen kan suspendere og ophceve medlemskabet af skolekredsen, satremt
medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat 0konomisk
ydelse til skolen. Bestyrelsens afg0relse kan indankes for generalforsamlingen af savel
medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§6
Det pahviler forceldrekredsen at f0re tilsyn med skolens almindelige virksomhed.

Forceldrekredsen trceffer selv beslutning om, pa hvilken made tilsynet skal Ud0Ves.
Skolen skal i 0vrigt f0lge tilsynsreglerne i ,Lov om friskoler og private grundskoler m.v."
og de i henhold hertil udstedte bekendtg0relser.

Generalforsamling
§7

Bestyrelsen skal pa demokratisk vis dmfte skolens anliggender med skolekredsen og
forceldrekredsen pa generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra
bestyrelsen godkende erhvervelse, afhcendelse og pantscetning af fast ejendom, bortset
fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2.
Ordincer generalforsamling afholdes hvert ar pa skolen eller pa et andet egnet sted i
hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Den
indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller via e-mail til skolekredsens og
forceldrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. lndkaldelsen skal mindst
indeholde f0lgende dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsen aflcegger beretning.

3.

Bestyrelsen forelcegger den reviderede arsrapport til orientering.

4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i forceldrekredsen.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
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6.

Valg af suppleanter i henholdsvis forceldrekreds og skolekreds.

7.

lndkomne forslag.

8.

Eventuelt.

Stk.3.
Forslag, sam 12mskes behandlet pa den ordincere generalforsamling, skal vcere skriftligt
indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtg0res for skolekredsen
og forceldrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedmrer
bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger pa baggrund af en
indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan ikke trceffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen b0r der tilstrcebes ligelig fordeling af mcend og
kvinder.
§8
Ekstraordincer generalforsamling afholdes, nar bestyrelsen 0nsker det. Ekstraordincer
generalforsamling skal i IZJVrigt indkaldes af bestyrelsen, nar et mindretal pa 2
medlemmer af bestyrelsen eller mindst 30% af forceldrekredsens og skolekredsens
medlemmer krcever det. Den indkaldes sam en ordincer generalforsamling. Dagsorden
skal oplyses ved indkaldelsen.
§9
Beslutninger pa en ordincer eller ekstraordincer generalforsamling trceffes ved almindelig
stemmeflerhed med undtagelse af vedtcegtscendringer og beslutning om nedlceggelse af
skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremm0dte medlemmers
antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, nar blot et medlem fremscetter
0nske derom.

Stk.3.
Over det pa generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne f0res en protokol,
der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensmtning
§10
Bestyrelsen bestar af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal vcere forceldre til bmn pa
skolen.

Stk.2.

'
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Bestyrelsen skal sammenscettes at 2 medlemmer valgt at og blandt forceldrene i
forceldrekredsen, mens 3 vcelges at og blandt aile medlemmer i skolekredsen. Skolen
har altsa 2 vcelgende organer, idet forceldrekredsen vcelger bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter scerskilt. Dette sker pa generalforsamlingen. Valget skal gennemf0res efter

§ 10 stk. 4, idet bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer tilh0rende
forceldrekredsen, der stemmer.

Stk.3.
Bestyrelsens medlemmer vcelges for 2 ar og afgar skiftevis med 2 og 3 arligt, f0rste
gang med 3 efter foretagen lodtrcekning. Hvis dagsordenen for det vcelgende organ
indeholder en tillidsafstemning, kan et eller flere bestyrelsesmedlemmer afscettes i
funktionsperioden, satremt det vcelgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager
et mistillidsvotum til de pagceldende. Dagsordenen skal i disse tilfcelde ogsa omfatte et
punkt, der muligg0r nyvalg at bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.
Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forceldrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag at forceldre og alene vcelges pa stemmer afgivet
at forceldre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtrcede at bestyrelsen, hvis deres
b0rn i valgperioden udskrives at skolen mod forceldrenes 0nske.

Stk. 5.
Genvalg kan finde sted. Der vcelges hvert ar mindst to suppleanter for bestyrelsen,
hvoraf mindst den ene skal vcelges at og blandt forceldrene.

Stk.6.
Ved eventuel supplering at bestyrelsen i valgperiodens l0b skal forceldrenes flertal
bestyrelsen opretholdes, og et forceldrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes
at en suppleant valgt at og blandt forceldrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtrceder at
bestyrelsen, indtrceder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.
Det skal at protokolf0ringen fremga, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der
er valgt at henholdsvis forceldrekredsen og skolekredsen.

§ 11
Skolens Ieder, lcerere og andet personale ved institutionen kan ikke vcere medlemmer at
bestyrelsen og kan kun deltage i valg at bestyrelsesmedlemmer, nar de samtidig er
forceldre til elever pa skolen (medlem at forceldrekredsen).

Stk.2.
Bestyrelsesmedlemmer skal vcere myndige, og mindst et flertal, herunder formanden,
skal vcere registreret i CPR med bopcel i Danmark.

Stk.3.
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Bestyrelsesmedlemmer hc:efter ikke personligt for skolens gc:eld, men kan blive
ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan
ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af
hvervet som bestyrelsesmedlem, men de kan fa udbetalt k0rselsgodtg0relse efter
statens regler i Finansministeriets tjenesterejseaftale.

Stk.4.
Skolens Ieder samt en reprc:esentant for skolens 0vrige ansatte deltager normalt i
bestyrelsens m0der uden stemmeret. Ved

behandling af sager, der vedmrer

skolelederen eller reprc:esentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at
suspendere skolelederens henholdsvis reprc:esentantens m0dedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved ud0velsen af bestyrelseshvervet ikke vc:ere undergivet
beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt
eller udpeget den pagc:eldende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vc:elger af sin midte formand, nc:estformand og
kasserer. Bestyrelsen fastsc:etter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til
vedtc:egten. Ved formandens forfald trc:eder nc:estformanden i formandens sted.

Stk.2.
Bestyrelsen afholder m0de sa ofte formanden eller 3 medlemmer finder det forn0dent.

Stk.3.
Formanden indkalder m0dedeltagerne og giver forinden m0derne de pagc:eldende
underretning om, hvilke sager der vii komme til behandling pa m0det.

Stk.4.
Formanden Ieder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at
beslutningerne indf0res i en beslutningsprotokol. Etter hvert m0de underskrives
protokollen af m0dets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at fa sin afvigende
mening

indf0rt i

beslutningsprotokollen.

Konstateret

inhabilitet

skal

indf0res

i

protokollen.
Formanden drager omsorg for udf0relsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger trc:effes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedevc:erende. Der kan
ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfc:elde af stemmelighed er den fungerende
formands stemme afg0rende.

J
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§ 13
Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes ncermeste
har 0konomisk eller scerlig personlig interesse i sagens udfald. I 0vrigt er de almindelige
regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gcelder for offentlig forvaltning, gceldende for
bestyrelsens medlemmer, skolens Ieder og 0vrige ansatte samt eventuelle tilsynsf0rende.

Stk.2.
Et bestyrelsesmedlem skal 0jeblikkeligt udtrcede af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke
lcengere opfylder habilitetsbetingelserne for at vcere medlem af bestyrelsen, jf. ,Lov om
friskoler og private grundskoler mv." samt ,Bekendtg0relse om vedtcegter for friskoler og
private grundskoler m.v." I tilfcelde af et medlems udtrceden i funktionsperioden, for
eksempel ved generel inhabilitet, indtrceder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal
der vcelges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens 0konomi og drift er i overensstemmelse med
denne vedtcegt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig
for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i
,Lov om friskoler og private grundskoler mv." og skolens vedtcegter.

Stk.2.
Bestyrelsen skal pase, at bogf0ring og formueforvaltning kontrolleres pa betryggende
made. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til stmst mulig gavn for skolen og skal
tage skyldige 0konomiske hensyn.

Stk.3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert ar udarbejdes en retvisende arsrapport i
overensstemmelse med gceldende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet
underkastes betryggende revision efter gceldende regler, og at revisor vcelges af
bestyrelsen.

Stk.4.
Bestyrelsen trceffer beslutning om k0b, salg og pantscetning af fast ejendom og indstiller
til godkendelse pa generalforsamling i henhold til vedtcegtens § 7 stk. 1. Bestyrelsen
fastscetter st0rrelsen af kontingenter, skolepenge og forceldrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i 0vrigt trceffe beslutning om ethvert andet sp0rgsmal om
skolen, som bestyrelsen selv 0nsker at trceffe beslutning om, jf. dog de bef0jelser, der
er tillagt generalforsamlingen i § 4, § 5, § 7, § 10, § 17, § 19 og § 20.
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Stk.5.
Efter indstilling fra skolens Ieder anscetter og afskediger bestyrelsen skolens lcerere og
andet fastansat personale.

Stk.6.
I tilfcelde at uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtcegternes ordlyd skal
bestyrelsen sikre, at skolen f0lger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at
skolens vedtcegter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk.l.
Bestyrelsen skal omgaende underrette Ministeriet for B0rn og Undervisning, hvis skolen
standser sine betalinger, begceres konkurs eller der i 0vrigt er fare for, at skolens
virksomhed ma indstilles.

§15
Medlemmer at skolekredsen, forceldrekredsen og fastansatte ved skolen har efter
anmodning ret til at fa indblik i budgetter og regnskaber, nar disse er godkendt at
bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastscetter i 0vrigt de ncermere
regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrcekkes til ogsa at omfatte en
videre personkreds. Oplysninger omfattet at bestemmelserne om tavshedspligt i
forvaltningsloven kan dog ikke videregives.
Tegningsret

§16
lnstitutionen tegnes at bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en at
disse i forening med bestyrelsens ncestformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og
der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhcendelse og pantscetning at fast
ejendom krceves underskrift at mindst totredjedele at bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7
stk.1.
Skoleleder

§17
Skolens Ieder anscettes og afskediges at generalforsamlingen efter indstilling at
bestyrelsen.

Skolelederen har over for Ministeriet for B0rn

og

Undervisning,

skolekredsen, forceldrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige
pcedagogiske ledelse at skolen i henhold til gceldende love, bekendtg0relser og
ministerielle forskrifter.

Stk.2.
Etter bestyrelsens retningslinier anscetter skolelederen vikarer og anden tidsbegrcenset
medhjcelp samt forestar skolens daglige administration og personaleledelse.

.
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Stk.3.

Bestyrelsen kan i 0vrigt trreffe beslutning om, at skolelederen i nrermere fastlagt omfang
og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udf0re overordnede ledelsesfunktioner,
nar dette er n0dvendigt for at opna en hensigtsmressig daglig ledelse.
Arsrapport

§18
Regnskabsaret f0lger kalenderaret.

Stk.2.
Revisionen skal vrere afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede arsrapport
tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Aile bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den
godkendte arsrapport og afgive en erklrering pa tro og love om, at de opfylder
betingelserne for at sidde i bestyrelsen.
Vedtcegtsa:mdring

§19
Vedtregtsrendringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens
bestyrelse.
Stk. 2.

A:ndringer i vedtregterne kan kun ske efter vedtagelse pa to efter hinanden f0lgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
Stk.3.

Pa begge generalforsamlinger skal rendringerne vedtages af de fremm0dte med mindst
totredjedeles flertal.
Stk. 4.

Vedtregtsrendringer, som ministeriet skriftligt har palagt skolen eller som f0lger af
rendringer i ministeriets vedtregtsbekendtg0relse, kan besluttes af bestyrelsen med
mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forreldrekredsen har krav pa at modtage
orientering herom.
Nedlceggelse

§ 20
Uden for de tilfrelde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for
likvidation

af

skolen,

kan

beslutning

om

skolens

oph0r

alene

trreffes

af

generalforsamlingen.
Stk.2.

Beslutning om nedlreggelse af skolen trreffes efter indstilling fra skolens bestyrelse pa
en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for

.. .
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ophcevelsen. Opnas sadant flertal ikke, kan ophcevelsen mindst 30 dage efter
forelcegges pa en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal
af de fremm0dte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i hen hold til § 12 stk. 5.
Stk. 3.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation at skolen, eller
oph0rer institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen
s0rge for nedlceggelse. Hvis det er muligt gennemf0res forudgaende h0ring pa en
generalforsamling.
Skolekredsen og forceldrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlceggelse i
aile tilfcelde orienteres skriftligt at bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.
Stk.4.

Det pahviler bestyrelsen at give Ministeriet for B0rn og Undervisning samt elevernes
hjemkommuner meddelelse om skolens nedlceggelse.
Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen at skolens aktiver og for, at den 0konomiske
opg0relse i anledning af skolens nedlceggelse foretages efter gceldende regler, samt at
skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtcegten.
Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den 0konomiske afvikling at skolens aktiver og
passiver er tilendebragt efter gceldende regler, herunder at skolens nettoformue
anvendes i overensstemmelse med vedtcegten.
Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter
godkendelse i Ministeriet for B0rn og Undervisning. Dette gcelder dog ikke i det omfang,
hvor det vii stride mod andre 0konomiske rettigheder, som er beskyttet at grundlovens §
73. I sa fald sker der ikke indskrcenkninger i disse bestaende rettigheder.

§ 21
Ncervcerende vedtcegter har kun gyldighed, nar efterstaende relevante bestemmelser er
opfyldt.
Stk. 2.

Ved oprettelse, sammenlcegning eller spaltning og ved etablering eller oph0r af
kombination med anden skoleform skal vedtcegterne indsendes i original til godkendelse
i Ministeriet for B0rn og Undervisning. Vedtcegterne skal underskrives af samtlige

bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og
hvis skolen har ncestformand skal denne ogsa oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes
navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlceselig skrift. Den
godkendte vedtcegt skal offentligg0res pa skolens hjemmeside med angivelse af
tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 19 i denne vedtcegt samt data for ministeriets
godkendelse og data for offentligg0relse pa hjemmesiden.
Stk. 3.

II

I andre tilfcelde trceder vedtcegter og vedtcegtscendringer tidligst i kraft, nar de
offentligg0res pa skolens hjemmeside.
Det skal af offentligg0relsen pa hjemmesiden fremga, savel hvornar offentligg0relsen pa
hjemmesiden har fundet sted, som hvornar beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtcegtens § 19.

Saledes vedtaget pa skolens generalforsamling ( eller eventuelt
-1-9]-den 20/10 2014.

pa bestyrelsesmedc, jf §
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Underskrevet at samtlige bestyrelsesmedlemmer:
Annette Weiss, Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg (formand)
hv~ \i0e-L~S
Annelene Bcek 0sterby, Herningvej 76, 7480 Vildbjerg
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Anne Merstrand Andresen, Midgaardsvej 27, 7480 Vildbjcrg (kasscrer)

()fku," d60 h a<-u! 0« d re~<A_
Esther Ravn Ahler, Gefionsvej 3, 7480 Vildbjerg
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Ellen Gravesen, Thorsvej 4, 7480 Vildbjerg (ncestformand)
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