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11. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Energi Vi-
borg A/S 

 
Som beskrevet i sag nr. 1 fra 25. januar 2019 har de indledende foranstaltninger til valg af 
medarbejderrepræsentanter været gennemført. Herunder bl.a. informationsmøde og opstilling 
af kandidater i forbindelse med valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Energi Vi-
borg A/S. 
 
Da tidsfristen for opstillingen af kandidater var udløbet kunne det konstateres, at der kun var 
opstillet tre kandidater, og da det svarer til antallet af medarbejderrepræsentanter, blev det i 
koncernvalgudvalget besluttet at gennemføre valget som fredsvalg, og de tre kandidater tilslut-
tede sig dette.  
 
Følgende er valgt ind i bestyrelsen: 
 

 Annette Sander Østergaard, Energi Viborg A/S 
 Bjarne Feddern, Energi Viborg Elteknik A/S 
 Gitte Henneberg, Energi Viborg Vand A/S 

 
Det kan oplyses, at Annette Sander Østergaard er ny i bestyrelsen, samt at Bjarne Feddern og 
Gitte Henneberg har siddet i bestyrelsen gennem den sidste periode.  
 
Der er således ingen suppleanter blandt medarbejderne. Såfremt en medarbejderrepræsentant 
udtræder i løbet af valgperioden skal der som udgangspunkt afholdes suppleringsvalg for at få 
genbesat posten, jf. bekendtgørelsen § 53, stk. 2.  
 
Valgudvalget kan dog beslutte at fortsætte valgperioden ud med et lavere antal medarbejderre-
præsentanter, såfremt der er tale om et enigt koncernvalgudvalg, og såfremt de tilbageværende 
medarbejderrepræsentanter samtykker i reduktionen.  
 
Medlemmerne indtræder i bestyrelsen på generalforsamlingen d. 28. maj 2019.  
 
Annette Sander Østergaard vil som nyt tiltrådt bestyrelsesmedlem blive tilbudt bestyrelsesud-
dannelse. 
 
Der vil blive givet en orientering til Viborg Kommune, ligesom der vil ske anmeldelse til Er-
hvervsstyrelsen.  
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
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DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender, at Annette Sander Østergaard, Bjarne Feddern og Gitte Henne-

berg og indtræder i bestyrelsen ved selskabets ordinære generalforsamling i maj 2019. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

12. Udskiftning af bestyrelsesmedlem i Energi Viborg Vand A/S pga. 
fratrædelse 

 
Nedenstående er behandlet på dagens bestyrelsesmøde i Energi Viborg Vand A/S. 
 

”Udskiftning af bestyrelsesmedlem pga. fratrædelse 
 
Det kan oplyses, at bestyrelsesmedlem, Jette Løgstrup, har opsagt sin stilling ved Energi Vi-
borg Vand pr. 30. juni 2019 for at gå på efterløn.  
 
Idet Jette Løgstrup ønsker at afvikle ferie i perioden fra 9. maj frem til 30. juni, vil hendes sidste 
bestyrelsesmøde blive 5. april 2019.  
 
I forbindelse med afholdelse af valget blandt medarbejderne til Energi Viborg Vands bestyrelse 
i 2017 blev Jan L. Andersen valgt som 1. suppleant.  
 
Jette Løgstrup vil derfor blive afløst af Jan L. Andersen som medarbejdervalgt bestyrelsesmed-
lem.  
 
Grundet Jette Løgstrups ønske om at afvikle ferie anbefales det, at Jan L. Andersen officielt 
indtræder i bestyrelsen i forbindelse med mødet 13. maj og dermed afløser Jette Løgstrup.   
 
Jan L. Andersen vil blive tilbudt bestyrelsesuddannelse. 
 
Der vil blive givet en orientering til bestyrelsen i Energi Viborg A/S samt til Viborg Kommune om 
ændringen i bestyrelsen. Derudover vil der ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.  
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 7-1: Sag nr. 35 2017 Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse 

 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender Jette Løgstrups udtrædelse af bestyrelsen, og 

 
at bestyrelsen godkender, at Jan L. Andersen indtræder i bestyrelsen med virkning fra be-

styrelsesmødet d.10. maj 2019. 
 
 
BESLUTNING” 
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BILAG 
 
Bilag 12-1: Sag nr. 35 2017 Orientering om medarbejdervalg til Energi Viborg Vands bestyrelse   
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg Vand godkendte indstillingen. 
 
Bestyrelsen i Energi Viborg tog orienteringen til efterretning. 
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Sag nr.: 13

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

13. Nyt IT system til bestyrelsessager 
 
Energi Viborg har igennem flere år benyttet en administrativ kompliceret løsning til fremsendel-
se af dagsordener til og referater fra bestyrelsesmøder. I forbindelse med, at vi jf. strategi for 
Energi Viborg skifter flere IT systemer, herunder mailsystem til Outlook samt en opgradering af 
hele Officepakken til Office 365 og senere nyt journaliseringssystem, finder vi det oplagt at skif-
te til et mere professionelt system til håndtering af bestyrelsesmateriale.  
 
Vi har erfaret, at mange virksomheder og ca. 80 kommuner, herunder også Viborg kommune, 
anvender FirstAgenda. Efter at have set systemet i anvendelse, mener vi, det er både intuitivt 
og nemt at gå til for alle parter, ligesom det vil lette arbejdsgangen samt sikre, at flere personer 
i administrationen kan lave dagsordnerne. Derfor anbefaler vi, at der indkøbes licenser til 
FirstAgenda, og dette anvendes i forbindelse med dagsordenssagerne.  
 
Det kan oplyses, at prisen er 1.000 kr. pr. licens pr. år, og at det forventes, der skal indkøbes 
ca. 30 licenser.  
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender implementering af FirstAgenda til håndtering af bestyrelsesmate-

riale. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 14

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

14. God selskabsledelse 
 
I sag nr. 16 på bestyrelsesmødet d. 31. august 2018 besluttede bestyrelsen vedr. god sel-
skabsledelse: 
 
”at  bestyrelsen godkender anvendelse af DANVA's model for god selskabsledelse, og 

 
at ledelsen retter henvendelse til forvaltningen i Viborg Kommune vedr. fornyet gennem-

gang af ejerstrategien, samt 
 

at ledelsen inddrager anbefalingerne fra god selskabsledelse i arbejdet med ejerstrategien, 
samt 
 

at ledelsen arbejder videre med bestyrelsens ønsker til opfyldelse af god selskabsledelse jf. 
gennemgangen af status på mødet. ” 

 
Energi Viborg har haft møder med Viborg Kommune omkring ejerstrategien, og det kan oply-
ses, at denne blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 13. marts 2019.  
Ejerstrategien behandles særskilt i sag nr. 15.  
 
Ledelsen har i DANVA’s skema til redegørelse for god selskabsledelse redegjort for, om sel-
skabet følger, delvist følger eller ikke følger DANVA’s anbefalinger samt uddybet hvert punkt.  
 
I forhold til ejerstrategien ønskes bestyrelsens holdning især til følgende punkter i DANVA’s an-
befaling og ledelsens uddybning hertil: 
 
Pkt. 6.1.1. ”Formanden afholder årlige individuelle samtaler med bestyrelsesmedlemmerne, 

herunder afklaring af opfyldelse af kompetencebehovet.” 
 
Pkt. 6.1.2. ”Forholdet bør drøftes med VK, når kompetencebehovet er beskrevet og vurderet i 

forhold til de nuværende kompetencer i bestyrelsen.” 
 
Pkt. 6.2.2. ”Hvert år i januar anmodes bestyrelsesmedlemmerne om at udfylde et spørgeske-

ma, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA’s Kodeks for god sel-
skabsledelse i kommunale forsyningsselskaber side 18.” 

 
Pkt. 6.4.4. ”Det anbefales at skabe klarhed over honoreringen til bestyrelsen, eksempelvis via 

en vederlagspolitik.”  
 
Pkt. 7.1.1. ”Det anbefales at bestyrelsen godkender, at der foretages en årlig evaluering af den 

administrerende direktør samt efterfølgende tager stilling, hvilke kriterier der skal 
indgå i evalueringen.  
Vedr. kriterierne kan f.eks. nævnes:  

- Forsyningssikkerhed 
- Økonomiske forhold som fx budgetter og regnskaber 
- Opfyldelse af strategiske indsatsområder jf. den godkendte strategi 
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- Andet? 
 

Evaluering af direktionen foretages på bestyrelsesmøde i oktober måned. Kriterier-
ne drøftes på bestyrelsesmøde 05.04.2019.” Se bilag nr. 14-1  

 
 

Pkt. 8.1.2. ”Følgende materiale er ikke til rådighed på selskabets hjemmeside p.t. 

- Ejerstrategien. Denne anbefales offentliggjort, når Viborg Kommune har 
godkendt denne for den kommende periode. 

- Selskabets vedtægter. Disse anbefales offentliggjort på selskabets hjemme-
side.  

- Indkaldelse til generalforsamlingerne anbefales offentliggjort på selskabets 
hjemmeside.” 

 
Pkt. 8.4.1. ”Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til, hvorvidt der skal etableres en whist-

leblowerordning i Energi Viborg koncernen.” 
 
Vi tidligere modtaget et tilbud fra PWC på etablering og drift af en whistleblowerordning i Energi 
Viborg for 35.000 kr. til igangsætning og en årlig driftsomkostning på yderligere 25.000 kr.  
 
Ved en anmeldelse via ordningen igangsættes en proces som beskrevet i Figur 1 nedenfor, 
hvor PWC er ansvarlig for hele proceduren fra tjek af postkasse til undersøgelse af forholdet, 
rapportering til Energi Viborg og endelig besked til anmelder, hvis kontaktoplysning er angivet. 
 

 
Figur 1 

 
Alternativt kan whistleblowerordningen etableres internt, enten ved en elektronisk postkasse, 
som tjekkes af ledelsen, eller ved at man sender en e-mail direkte til direktøren. Denne ordning 
vil være væsentligt billigere at administrere, da den kan håndteres med de nuværende ressour-
cer i organisationen.  
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Begge løsninger vil kunne ligge tilgængelig på selskabets hjemmeside, således den kan tilgås 
af såvel interne som eksterne personer, som ønsker at gøre opmærksom på evt. unormale for-
hold i selskabet.  
  
 
 
BILAG 
 
Bilag 14-1: Oplæg til kriterier for bestyrelsens evaluering af direktionen 
Bilag 14-2: Redegørelse for god selskabsledelse i Energi Viborg A/S 
Bilag 14-3: Whistleblowertilbud fra PWC 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen jf. pkt. 6.1.1. godkender, at formanden afholder årlige individuelle samtaler 

med bestyrelsesmedlemmerne, herunder afklaring af opfyldelse af kompetencebehovet, 
og  
 

at bestyrelsen jf. pkt. 6.1.2. godkender, at opfyldelse af kompetencebehovet drøftes med 
Viborg Kommune, når dette er beskrevet og vurderet i forhold til de nuværende kompe-
tencer i bestyrelsen, og 
 

at bestyrelsen jf. pkt. 6.2.2. godkender, at bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar anmo-
des om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i 
DANVA’s Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber side 18, og 

 
at bestyrelsen jf. pkt. 6.4.4 tager stilling til, om bestyrelsens vederlag skal offentliggøres på 

hjemmesiden, og 
 
at bestyrelsen jf. pkt. 7.1.1. godkender, at der hvert år på bestyrelsesmøde i oktober måned 

foretages en vurdering af direktøren som beskrevet i ovenstående, og 
 

at bestyrelsen jf. pkt. 8.1.2. godkender, at ejerstrategi, selskabets vedtægter og indkaldelse 
til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside, samt 

 
at bestyrelsen tager stilling til, om der ønskes en whistleblowerordning samt om denne skal 

købes eksternt eller håndteres internt. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Bestyrelsen jf. pkt. 6.1.1. godkender, at formanden afholder årlige individuelle samtaler med 
bestyrelsesmedlemmerne, herunder afklaring af opfyldelse af kompetencebehovet, og  

 
Bestyrelsen jf. pkt. 6.1.2. godkender, at opfyldelse af kompetencebehovet drøftes med Viborg 
Kommune, når dette er beskrevet og vurderet i forhold til de nuværende kompetencer i besty-
relsen, og 
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Bestyrelsen jf. pkt. 6.2.2. godkender, at bestyrelsesmedlemmerne hvert år i januar anmodes 
om at udfylde et spørgeskema, der omhandler afhængigheder som beskrevet i DANVA’s Ko-
deks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber side 18, og 

 
Bestyrelsen jf. pkt. 6.4.4 beslutter, at bestyrelsens vederlag skal offentliggøres på hjemmesi-
den, og 
 
Bestyrelsen jf. pkt. 7.1.1. godkender, at der hvert år på bestyrelsesmøde i oktober måned fore-
tages en vurdering af direktøren som beskrevet i ovenstående, og 

 
Bestyrelsen jf. pkt. 8.1.2. godkender, at ejerstrategi, selskabets vedtægter og indkaldelse til ge-
neralforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside, samt 
 
Bestyrelsen beslutter, at der skal etableres en ekstern whistleblowerordning i overensstemmel-
se med modtaget tilbud fra PwC. 
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Sag nr.: 15

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

15. Ejerstrategi 
 
Bestyrelsen for Energi Viborg godkendte den 21. august 2013 sag nr. 18 udkastet til ejerstra-
tegi mellem Viborg Kommune og Energi Viborg.  
 
Ejerstrategien blev efterfølgende godkendt af byrådet den 25. september 2013, således at ejer-
strategien var gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.  
 
Efterfølgende godkendte bestyrelsen den 1. september 2017 sag nr. 16 en forlængelse af ejer-
strategien fra den 1. januar 2018, og indtil en ny er politisk behandlet, ligesom byrådet god-
kendte en forlængelse.  
 
Energi Viborg har i samarbejde med Viborg Kommune foretaget en revision af ejerstrategien. 
Denne blev behandlet på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. marts 2019, og udval-
get havde ingen bemærkninger til udkastet. Såfremt bestyrelsen godkender den reviderede ud-
gave af ejerstrategien, tages sagen til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 
15. maj 2019 samt i byrådet den 22. maj 2019. Ændringer i forhold til den tidligere ejerstrategi 
er markeret med rødt i udkastet.  
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 15-1: Udkast til ejerstrategi 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at bestyrelsen godkender udkast til revideret ejerstrategi. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen kan godkendes. 
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Sag nr.: 16

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

16. Afgørelse af stadionsagen 
 
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har med mail af 15. marts 2019 oplyst, at de har truffet af-
gørelse om at indstille sagsbehandling i følgende tre sager:  

- Rettighedsaftalen indgået mellem Viborg Kommune og Viborg FF 
- Sponsoraftale nr. 1 gældende fra d. 14-10-2011 til d. 31-12-2014 og indgået mellem Vi-

borg FF og Energi Viborg 
- Sponsoraftale nr. 2 gældende fra d. 01-01-2015 til 31-12-2017 og indgået mellem Vi-

borg FF og Energi Viborg. 
 
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen skriver bl.a. i deres afgørelse, at der er afgivet skønserklæ-
ringer fra to skønsmænd, som hver især har vurderet markedsværdien af de relevante aftaler. 
Ifølge den første skønsrapport, som ikke blev færdiggjort, indebar aftalerne en betydelig støtte 
til Viborg FF.  
 
Ifølge den anden skønsrapport blev det vurderet, at det betalte beløb fulgte markedsværdien i 
de tre aftaler, og der derfor ikke var tale om støtte.  
 
Begrundelsen for indstilling af sagerne er, at styrelsen er berettiget til at vurdere, hvorvidt de 
ressourcer, der skal anvendes for at undersøge en sag, vil stå i rimeligt forhold til undersøgel-
sens forventede resultat og betydning for konkurrence. Hvis styrelsen ikke finder, at yderligere 
behandling af en sag vil være en hensigtsmæssig anvendelse af styrelsens ressourcer, kan sty-
relsen afvise af behandle sagen.  
 
På denne baggrund har Konkurrence– og Forbrugerstyrelsen valgt at indstille sagsbehandlin-
gen.  
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 16-1: Afgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen af 15. marts 2019 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at sagen tages til efterretning.  
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev taget til efterretning.  
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Sag nr.: 17

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: CH

17. Udskiftning af repræsentant i Midtjysk Elhandel 
 
I dag varetages repræsentationen i Midtjysk Elhandel’s bestyrelse af formand Allan Clifford og 
adm. direktør Christian Hagelskjær.  
 
Idet Christian Hagelskjær i sit fremtidige job vil varetage funktioner i et konkurrerende selskab, 
vurderes det mest korrekt, at Christian Hagelskjær trækkes ud af Midtjysk Elhandel’s bestyrel-
se, og at økonomichef Mette Urup indtræder i stedet.  
 
Ovenstående ændring anbefales gennemført umiddelbart efter bestyrelsesmødet.  
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at sagen godkendes, og udskiftningen meddeles til Midtjysk Elhandel’s bestyrelsesformand 

Kim Frimer. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 18

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: BH

18. Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringsdækning 2018 
 
Energi Viborg modtager normalt efter regnskabsårets afslutning en erklæring fra koncernens 
forsikringsmæglere vedr. Energi Viborgs og Energi Viborg Kraftvarmes forsikringsdækning. 
Contea er vores forsikringsmægler vedrørende forsikringerne i Energi Viborg, og Marsh er vo-
res forsikringsmægler for Energi Viborg Kraftvarmes særskilte forsikringer. 
 
Erklæring vedr. Energi Viborgs forsikringer 
Det fremgår af Conteas erklæring at: 
 
”Det er Conteas vurdering, at E.V. er korrekt forsikret i overensstemmelse med den af E.V. ud-
arbejdede forsikringspolitik, ligesom E.V. overholder forsikringsmægleraftalens forpligtelser. 
En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens 
andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvri-
siko. 
De uforsikrede risici er ligeledes uforsikrede hos mange andre forsyningsvirksomheder i Dan-
mark, men Contea og E.V. drøfter løbende, om der skal indhentes tilbud på forsikring af disse 
risici, hvorefter ledelse/bestyrelse tager stilling til evt. fravalg på et oplyst grundlag. 
 
Grundlæggende har E.V. ift. øvrige multiforsyningsselskaber dog valgt en bred forsikringsdæk-
ning, hvor væsentlige risici er omfattet af forsikring med bestemte forsikringssummer og selvri-
sici.” 
 
Derudover fremgår skadehistorik for 2018 af erklæringen. 
 
 Erklæring vedr. Energi Viborg Kraftvarmes forsikringer 
Marsh skriver: 
 
”Det er vores opfattelse, at EVK med den konstaterede forsikringsdækning er behørigt 
forsikringsdækket sammenholdt med lignende selskaber inden for el-, kraftvarme- og 
vandforsyningsområdet.” 
 
BILAG 
Bilag 18-1: Energi Viborg Kraftvarme - Revisionsprotokol 2019 (Marsh) 
Bilag 18-2: Fortrolig 
Bilag 18-3: Forsikringspolitik ver. 0.3 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning 
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BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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Sag nr.: 19

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: MU

19. Konkurrencefølsom forretningssag  
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 20

ESDH-nr.: 2019/00037 031

Ansvarlig: MU

20. Konkurrencefølsom forretningssag 
 
Bestyrelsen har besluttet, at sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens principper. 
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Sag nr.: 21

ESDH-nr.: 2019/00037 031
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21. Opsigelse fra den administrerende direktør 
 
Det kan oplyses, at formanden for bestyrelsen 20. marts 2019 har modtaget en opsigelse fra administre-
rende direktør Christian Hagelskjær.  
 
Jf. kontrakten med Christian Hagelskjær har denne et opsigelsesvarsel på 6 måneder dog med krav på 
forhandling af opsigelsesperioden.  
 
Da Christian Hagelskjær ønsker at tiltræde sin nye stilling pr. 15. august 2019, er det aftalt, at han har 
sidste arbejdsdag 14. august 2019.  
 
Baggrunden for opsigelsen er et ønske om nye udfordringer.  
 
Der vil nu blive igangsat en rekrutteringsproces med henblik på at ansætte en ny administrerende direk-
tør.  
 
Det anbefales, at formandskabet bemyndiges til at igangsætte rekrutteringsprocessen og nedsætte et 
ansættelsesudvalg.    
 
 
 
BILAG 
 
Bilag 21-1: Opsigelse fra Christian Hagelskjær 
Bilag 21-2: Pressemeddelelse 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at opsigelsen fra Christian Hagelskjær tages til efterretning, og 

 
at formandsskabet bemyndiges til at igangsætte en rekrutteringsproces. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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22. Gensidig orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Der blev på forespørgsel orienteret om beslutninger truffet i datterselskabernes bestyrelser. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Allan Clifford Christensen 
Formand 

 
 
 
 
 
 

 Peter Juhl 
Næstformand 

Martin Sanderhoff 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Anders Korsbæk Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

Ove Kent Jørgensen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Bjarne Feddern 
Bestyrelsesmedlem 

 

Bente Carlsen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
 
 
 

 Gitte Henneberg 
Bestyrelsesmedlem 

 

  Christian Hagelskjær 
Adm. direktør 

 
 


