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                     Viborg den 30. juni 2021 

 
Beslutningsreferat af Danmarks Veteraners Repræsentantskabsmøde, 26. juni 2021, på 
Vissenbjerg Storkro, Vissenbjerg.  
  
Fanerne blev ført ind, og et minuts stilhed for afdøde medlemmer blev afholdt, før mødet blev indledt. 
 
Dagsorden i følge vedtægternes § 6, stk. 7. 
 
Mødet blev indledt den 26. juni 2021, k. 10.00. 

 
1. Kontrol af tilstedeværelse af tilmeldte deltagere med stemmeret. 

Ved mødets opstart var 51 stemmeberettigede tilstede. 
  

2. Valg af dirigent.  
Repræsentantskabet valgte Klavs Erik Niebuhr. 

 
3. Valg af referent. 

Repræsentantskabet valgte landssekretær Jens Morten Jørgensen. 
 

4. Konstatering af lovlig indkaldelse iht. vedtægternes § 6, stk. 3. 

Dirigenten konstaterede indkaldelse til repræsentantskabsmødet for værende lovlig jf. vedtæg-
terne. 

 
5. Valg af stemmetællere.  

Repræsentantskabet valgte Maria Agerholm Thomsen og Carsten Schulz Nielsen. 
 

6. Godkendelse af dagsorden.  
Dagsordenen blev godkendt med den justering, at pkt. 11. f. blev rykket op foran pkt. 11. a. 
 

7. Hovedbestyrelsens beretning fremlægges af Landsformanden.  
Landsformanden præsenterede den udgivne Årsberetning 2020 som udgangspunkt for hoved-
bestyrelsens beretning.   
Landsformanden gav udtryk for optimisme vedrørende Danmarks Veteraner. Det går godt, og 
mange forskellige, både myndigheder og frivillige foreninger, vil samarbejde med os. Yder-
mere sender flere ministerområder forslag til lovtekst og bekendtgørelse i høring ved Dan-
marks Veteraner blandt andre.  
Danmarks Veteraners økonomi er sund. Aflysninger i 2020 har naturligvis begrænset udgif-
terne, men landsforeningens regnskab er over de seneste år forbedret og stabiliseret. Det ser 
vi afspejlet bl.a. i bemærkningerne fra revisor og interne revisorer. Vi er fortsat godkendt som 
§8 a organisation, men det kræver mindst 100 donationer á 205,- kr. pr. år, hvorfor alle lokal-
foreningerne opfordres atter til at yde et bidrag. 
Landsformanden kom med en opfordring til at huske anerkendelsen. Vi skal anerkende hinan-
dens frivillige indsats, især i lokalforeningerne f.eks. gennem indstilling af aktive medlemmer til 
at modtage landsforeningens medalje.  
Kommunerne er rundt om i landet er ved at komme med i samarbejdet om at anerkende vete-
ranerne. Lokalforeningerne er de nærmeste til at kontakte ”egen” kommune og holde den op 
på ansvaret for at tage vare på veteranerne, herunder udarbejde en officiel veteranpolitik. 
Danmarks Veteraner er den eneste landsdækkende forening, der afholder parader, hvor vete-
raner bliver anerkendt af det officielle Danmark. Forsvarets myndigheder er stort set ophørt 
med ceremonielle aktiviteter, og så må Danmarks Veteraner tage over. Det gør vi også med 
parader på NATO-dagen, Peacekeepers Day og FN-dagen samt ikke mindst Veteranstævnet. 
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Og det officielle Danmark har bakket op om disse parader med deltagelse af såvel ministre, 
Folketingets Præsidie, myndighedschefer, udenlandske ambassader og borgmestre. Disse 
parader er åbne for deltagelse af alle veteraner, og lokalforeningerne opfordres til at deltage 
med så mange medlemmer som muligt. Landsformanden udtalte i den forbindelse en tak til 
lokalforeningerne for trofast at stille med fane og fanevagter til de mange arrangementer rundt 
om i landet. 
Medlemsbladet ”Danmarks Veteraner” er landets eneste veteranmagasin. Lokalforeningerne 
er flittige til at bidrage med stof, men også Forsvarsministeriets styrelser, Forsvaret og frivil-
lige, landsdækkende organisationer, bruger bladet. Derfor er det ærgerligt, at Veterancentret 
gennem ophør af Veteranstøttens økonomiske bidrag dels sætter medlemsbladets eksistens 
på spil og dels fjerner egen mulighed for at komme ud med budskaber til tusindvis af veteraner 
og pårørende, der ikke længere er ansat eller har tilknytning til Forsvaret. 
Mange planlagte aktiviteter blev aflyst i 2020, og det kostede også på medlemstilgangen. Det 
skal indhentes i 2021 og fremad, og det er nødvendigt, at lokalforeningerne tænker i nye ba-
ner og fornyr aktivitetsfladen. Andre aktører står på spring med tilbud om store og små aktivi-
teter, men vi skal tage initiativet og komme først med de bedste tilbud, som virker attraktive for 
både gamle medlemmer og for nye, potentielle medlemmer. Der er god hjælp at hente i et 
samarbejde med Veteranstøtten, som ofte også er lokalt repræsenteret. Sammen er vi stærke.  
Samarbejdet med pressen og medierne er forløbet tilfredsstillende. Danmarks Veteraner er 
efterhånden kendt for at anlægge en principiel positiv vinkling af et givent emne, hvilket ikke 
altid er målet for en henvendelse fra en journalist. 
Danske Soldaterforeningers Landsråd, De Samvirkende Soldaterforeninger og Danske Solda-
ter- og Marineforeningers Fællesråd indgår i et samarbejde, som Danmarks Veteraner sætter 
stor pris på. Lokalforeningerne opfordres til at bruge de lokale soldater- og marineforeninger 
som samarbejdspartnere. 
Danmarks Veteraners protektor, H.K.H Prins Joachim, følger fortsat interesseret landsforenin-
gens arbejde, om end nu på afstand. Danmarks Veteraner har sendt såvel julehilsen, god bed-
ring og lykønskning på fødselsdagen, for hvilket der hver gang er kvitteret fra H.K.H Prins Joa-
chim med en hjertelig tak. 
Hovedbestyrelsen indledte i 2020 et arbejde med at få tildelt en FN-medalje til udstationeret, 
dansk, personel ved United Nations Guards Contingent in Iraq (UNGCI) i perioden 1991 – 
1999. Anstrengelserne bar frugt, og i 2021 har Udenrigsministeriet indgået aftale med For-
enede Nationer om tildeling af United Nations Special Service Medal til ca. 350 danske Irak-
vagter dog efter individuel ansøgning. Indtil nu har mere end 200 veteraner ansøgt om medal-
jen.  
Samarbejdet indenfor World Veterans Federation er forløbet tilfredsstillende, om end organi-
sationen er i økonomiske vanskeligheder. 
Det nordiske samarbejde indenfor Board of the Nordic Veterans Federation er også forløbet 
tilfredsstillende med to videomøder i løbet af året. 
  
Repræsentantskabet godkendte Hovedbestyrelsens beretning. 
 

8. Formanden for Veteranstøtten orienterer om Veteranstøttens virksomhed.  
Punktet blev indledt med en præsentation af Veteranstøttens ny fane. 
Daglig leder af Veteranstøtten (Landsformanden) gennemgik herefter hovedpunkterne i den 
udsendte Årsberetning 2020.  
Landsforeningens og Veteranstøttens økonomi er fortsat adskilt ved hvert sit CVR-nr. og regn-
skab. 
Hidtil har frivillige i Veteranstøtten ikke skulle være medlem af Danmarks Veteraner, men det 
bliver formentlig ændret i fremtiden, så medlemskab er obligatorisk. Det sker af hensyn til den 
frivilliges forsikringsdækning under Danmarks Veteraners kollektive forsikring af medlemmer 
under deltagelse i foreningens aktiviteter. 
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Der har i 2020 pågået et arbejde med at nedlægge Veteranstøttens Styregruppe. Forsvarsmi-
nisteriet har nu besluttet, at Styregruppen nedlægges pr. 1. juni 2021 og erstattes af periodi-
ske budget- og økonomimøder mellem Forsvarets Veterancenter og Veteranstøttens forret-
ningsudvalg. 
Formanden gav herefter en kort beskrivelse af aktiviteterne i Veteranstøttens forskellige ud-
valg.   
En delegeret spurgte om alternativer til Camp Frøslev, som lukker med udgangen af 2021. 
Formanden redegjorde for beslutning om at afhænde lejren pga. ringe belægning i forhold til 
udgifterne. Fremadrettet skal f.eks. gensynstræf, udvalg m.v. søge Veteranstøtten om økono-
misk støtte til køb af mødefaciliteter. Det kræver planlægning i god tid. 

 
9. Regnskab: Hovedbestyrelsens regnskab fremlægges af Regnskabsføreren.   

Regnskabsføreren fremlagde Regnskab for det foregående år (2020) og Budgetrevision for 
indeværende år (2021).   
Fremlæggelsen gav anledning til følgende bemærkninger: 

- Kan medlemsbladet udgives alene som digitalt blad og med en adgangskode, så kun medlem-
mer kan læse det? Derved kunne et større beløb spares. Forslaget knytter sig også til flere 
tilkendegivelser fra potentielle medlemmer om, at de ikke vil betale kontingentet, når f.eks. 
medlemsbladet er frit tilgængeligt for alle. En anden bemærkning var, at opgørelse af antal 
”klik” på bladet må kunne afgøre, om problemet med ”gratister” er aktuelt. En tredje bemærk-
ning var, at bladet kun sendes til betalende medlemmer. 

- Hovedbestyrelsen gav tilsagn om at ville se på de nævnte forslag. 
 
Regnskabsføreren gennemgik revideret budget 2021 med bemærkning om, at udgifterne til 
medlemsbladet fremadrettet vil blive mere udspecificeret. Enkelte konti vil blive ajourført, men 
generelt kører budget 2021 efter planen.  
 
Repræsentantskabet godkendte Regnskab for 2020 og revideret budget 2021. 

   
10. Budgetforslag for det kommende regnskabsår (2022), herunder fastsættelse af kontin-

genter og andele heraf til lokalforeningerne.   
Landskassereren fremlagde budgetforslag for 2022.   
 
Repræsentantskabet godkendte budgetforslag for 2022. 
 
Fastsættelse af kontingent og andele heraf til lokalforeningerne. 
a. Hovedbestyrelsens forslag om uændret kontingent på 380 kr. for 2022 blev godkendt.  
b. Hovedbestyrelsens forslag om uændret medlemsandel til lokalforeningerne på 110 kr. 

for 2022 blev godkendt. 
 

Repræsentantskabet godkendte kontingent og medlemsandel for 2022. 
 

11. Indkomne forslag.  
a. Hovedbestyrelsens forslag til redaktionelle justeringer af vedtægterne (oprindeligt 

pkt. 11.f.)  
Forslaget indeholder redaktionelle justeringer af teksten uden indflydelse på vedtægternes 
betydning. 
En delegeret fandt, at de redaktionelle justeringer af vedtægterne kunne forbedres yderli-
gere og tilbød sin arbejdskraft, hvilket formanden tog imod.  
Det justerede forslag vil blive fremlagt på Formandsmødet i september. 
 
Repræsentantskabet godkendte forslaget. 
 



 

4 
 

b. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 5 (oprindeligt pkt. 11.a) 
Forslaget indeholder oprettelse af et forretningsudvalg under hovedbestyrelsen, der fore-
står den daglige drift af Danmarks Veteraners virksomhed i forhold til lokalforeningerne, 
Veteranstøtten, Forsvarets Veterancenter og eksterne samarbejdspartnere. Forretningsud-
valget referer til hovedbestyrelsen. 
Endvidere nævnes Formandsmødets formål i ændret ordlyd. 
En delegeret fandt det unødvendigt at rette § 5, men i stedet blot nævne emnet i § 7. 
En anden delegeret stillede spørgsmål ved den ny ordlyd ”…spørgsmål af strategisk betyd-
ning…” vedrørende Formandsmødet. Formanden svarede, at det dækker over spørgsmål, 
der ikke er af kortsigtet betydning. 
 
Repræsentantskabet godkendte forslaget. 
 

c. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne, § 7, stk. 8 (oprindeligt pkt. 
11.b) 
Forslaget beskriver sammenlægning af det hidtidige forretningsudvalg for Veteranstøtten 
med det i § 5 nævnte ny forretningsudvalg og dettes sammensætning. 
 
Repræsentantskabet godkendte forslaget. 
 

d. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 9, stk. 10 (oprindeligt pkt. 
11.c) 
Forslaget beskriver i § 9, pkt. 10 og et nyt pkt. 11 proceduren for oprettelse og godken-
delse af en ny lokalforening under Danmarks Veteraner samt tilsvarende for en landsdæk-
kende lokalforening. 
En delegeret fra en lokalforening grænsende op til en mulig ny lokalforening påpegede, at 
der i høringsrunden skal oplyses korrekte medlemstal. 
En anden delegeret stillede spørgsmål ved betegnelsen ”landsdækkende lokalforening”. 
En tredje delegeret påpegede, at ”landsdækkende lokalforening” blot er et udtryk for den 
globaliserede tid, vi lever i, hvor begrebet ”lokal” sagtens kan være landsdækkende. 
Efter en videredrøftelse blev hovedbestyrelsen pålagt at se på en mere entydig formule-
ring, som fremlægges på det kommende Formandsmøde 11. september 2021.  
 
Repræsentantskabet godkendte forslaget. 
 

e. Hovedbestyrelsens forslag til landsforeningens medlemskab af foreningen Danes 
Worldwide.(oprindeligt pkt. 11.d)  
Forslaget indeholder et forslag om medlemskab af foreningen Danes Worldwide for en tre-
årig prøveperiode. Danes Worldwide er en forening, der varetager interesser for danskere 
bosat i udlandet eller hjemkommet til Danmark efter længerevarende ophold i udlandet. 
Danmarks Veteraners medlemskab skal dels ses som et tilbud til nuværende medlemmer 
og dels som et aktiv, der kan gøre det interessant for potentielle medlemmer at melde sig 
ind i Danmarks Veteraner. 
Under debatten viste der sig holdninger både for og imod forslaget, som herefter kom til 
afstemning. 
 
Repræsentantskabet vedtog forslaget med 29 stemmer for, 3 stemmer imod,  
15 hverken for/imod. 4 afgav ikke stemme. 
  
 
 
 



 

5 
 

f. Hovedbestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 6, stk. 13 (oprindeligt pkt. 
11.e) 
Forslaget beskriver et ophør af § 6, stk. 13, hvori det beskrives, at repræsentantskabet 
skal godkende, hvilke organisationer, såvel danske som internationale, landsforeningen er 
tilsluttet. 
En delegeret påpegede, at denne frihed til hovedbestyrelse ikke må medføre sådanne ud-
gifter, at kontingentet stiger. Tilsvarende pegede to delegerede på, at sådanne udgifter 
skal holdes inden for det godkendte budget. Formanden forsikrede i begge tilfælde, at det 
vil hovedbestyrelsen holde sig for øje. 
 
Repræsentantskabet godkendte forslaget. 
 

g. Hovedbestyrelsens forslag til godkendelse af lokalforening Veteraner til søs. 
 
Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens indstilling om oprettelse af lo-
kalforening Veteraner til søs. 
 

h. Hovedbestyrelsens forslag til godkendelse af lokalforening Grønlands Veteraner. 
 
Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens indstilling om oprettelse af lo-
kalforening Grønlands Veteraner. 
 

i. Hovedbestyrelsens forslag til godkendelse af lokalforening Silkeborg. 
Forslaget blev fulgt af en generel debat om plads til at oprette nye lokalforeninger. Der blev 
bl.a. peget på, at flere af de nuværende lokalforeninger i sin tid også blev oprettet med 
geografisk sammenfald med eksisterende lokalforeninger – og uden problemer. Naboerne 
til en kommende lokalforening Silkeborg hilste den velkommen og indbød til samarbejde. 
 
Repræsentantskabet godkendte hovedbestyrelsens indstilling om oprettelse af lo-
kalforening Silkeborg. 
 

12. Valg til Hovedbestyrelsen:  

 
a) Landsformand  Niels Hartvig Andersen  (Genvalgt, to år) 
b) Regnskabsfører Jens Martin Martinussen  (Genvalgt, to år) 
c) Landssekretær                       Jens Morten Jørgensen  (Genvalgt, et år) 
d) Hovedbestyrelsesmedlem     Jens Winther Andersen  (Genvalgt, to år) 
e) Hovedbestyrelsesmedlem Anne C. Castenschiold Bill  (Genvalgt, et år 
f) Hovedbestyrelsesmedlem    Henning Nielsen    (Genvalgt, to år) 
g) Hovedbestyrelsesmedlem     Birger Kjer Hansen  (Nyvalgt, to år) 

 
h) Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen: 

Suppleant           Nicolas Veicherts.    (Genvalgt, et år) 
Suppleant  Tom Stoltenberg   (Nyvalgt, et år)  
Suppleant   Morten Gotthard.    (Nyvalgt, et år) 
Suppleant   Ann-Christina H. Salquist   (Nyvalgt, et år) 
   
Uden for bestyrelsen 
 

g. Landsfanebærer: 
Landsfanebærer Vest  Erhard M. Jepsen  (Genvalgt, to år) 
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13. Valg af revisorer. 
 

a. Valg af registreret eller statsautoriseret revisionsfirma. 
Totalrevision – Vordingborg Aps.   (Genvalgt) 
   

b. Valg af to interne kritiske revisorer og to suppleanter. 
Kritisk intern revisor  Carsten Cederbye   (Genvalgt, et år) 
Kritisk intern revisor  Finn Falck    (Genvalgt, et år) 
Revisorsuppleant  N.P.H. Christensen  (Genvalgt, et år) 
Revisorsuppleant    Niels Vistesen  (Genvalgt, et år) 
  

14. Eventuelt. 
  

a. Hovedbestyrelsen udpeger følgende ressourcepersoner for 2021, der refererer direkte til 
Hovedbestyrelsen: 

i. Landskartoteksfører    Mads Tonsgaard 
ii. Redaktør for medlemsbladet Danmarks Veteraner  Erik Petersen 
iii. Webmaster     Henrik Tiede 
iv. Medaljer m.m.     Per Amnitzbøl Rasmussen 
v. Faneansvarlig     Torkil Skøt/Alexander Krabbe 
vi. 5. september, blomster på gravsteder  Flemming Wrist-Knudsen 
vii. Nato-dag og Peacekeepers Day   Birger Kjer Hansen/P.K. Nielsen 
viii. Veteranstævner    Carl Åkerlund 
ix. Facebook    Ann-Christina H. Salquist 
x. LinkedIn, erhvervskontakt, §8a donationer m.fl Gert Andersen  

 
b. Stående udvalg under Hovedbestyrelsen: 
i. Økonomiudvalg    Udpeges af hovedbestyrelse. 
ii. Medaljeudvalg    Udpeges af hovedbestyrelse. 

iii. Paradeudvalg    Udpeges af hovedbestyrelsen 
  

c. Webmasteren, landsforeningen 

Der er i 2020 et jævnt besøgstal på landsforeningens hjemmeside. Endvidere er et øget 
antal nyhedsmails sendt ud, i alt 258. Der er pr. 31. december 2020 1.134 abonnenter, en 
stigning på 110 hen over året. Opfordring til at tilmelde sig som abonnent på nyhedsmails. 
Facebook-siden har fortsat god søgning. En platform til hurtig nyhedsformidling til et bredt 
publikum. Lokalforeningerne kan med fordel gøre brug af det i nærområdet. 
Opfordring til at lægge lokalforeningernes aktiviteter, store som små, ind på Veteranporta-
len. En APP til portalen er under udvikling og forventes taget i brug den 5. september 
2021. 
 

d. Redaktøren af medlemsbladet Danmarks Veteraner 
    Redaktøren orienterede om redaktionen af medlemsbladet og takkede herunder lokalfor- 

eningerne for et godt samarbejde. Udgifterne til udgivelse af bladet deler sig i tre portioner, 
hvoraf forsendelse og porto er den største. Der er tidligere forsøgt anvendt kurerfirmaer 
m.fl. til omdeling, men med et dårligt resultat. Derfor er vi vendt tilbage til Postnord, der gi-
ver en stor leveringsikkerhed. For at minimere udgifterne til porto søges såkaldte ”blå uger” 
med lavere portotakst udnyttet. 

    Der var fra to delegerede spørgsmål om fastsættelse af deadlines for indlæg. Ikke altid 
hensigtsmæssige i forhold til kalendersatte arrangementer. Redaktøren opfordrede til at 
kontakte ham, hvis der opstår tidsmæssige problemer. 
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e. Kartoteksføreren, landsforeningen. 
Pr. 31. december 2020 var der 3.247 medlemmer. 
Igen blev lokalforeningerne opfordret til at opsøge restanter vedrørende kontingentbetaling. 
Der er p.t. 83 restanter, selv efter en kraftig oprydning. En del restanter findes blandt de, 
der har haft kontingentfrit første år, men som efterfølgende skal betale. 
Lokalforeningerne kan rekvirere opdateret medlemsliste, også med anførte restanter, hos 
Kartoteksføreren, som så sender krypterede oplysninger til lokalforeningerne jf. person-
datalovgivningen 
 

f. Medaljeudvalget under Hovedbestyrelsen. 
Formanden for medaljeudvalget orienterede om forsinket udlevering af FN 75-års medaljen 
til fremmødte på Peacekeepers Day, Veteranstævnet og FN-dagen i 2021.  
 

g. DrugStars og §8a-donationer 
DrugStars er en måde at donere penge til Danmarks Veteraner ved at tilmelde sig med 
den medicin eller vitaminpille, man tager dagligt. For hvert godkendt præparat gives dagligt 
et antal stjerne, som omsættes til en donation til Danmarks Veteraner. I 2021 forventes der 
udbetalt kr. 19.900,- til Danmarks Veteraner. 
 
Danmarks Veteraner er godkendt som almennyttig forening og må derfor modtage donatio-
ner i henhold til Ligningslovens § 8a, hvor giveren kan opnå skattefradrag for doneret be-
løb på kr. 205,- og op til kr. 17.000,- (2021). For at opretholde status som almennyttig for-
ening skal vi hvert år modtage mindst 100 donationer. Derfor er der brug for hjælp fra lokal-
foreningerne til at nå det tal.  
 

h. Øvrige emner 
i. Kronjylland orienterede om veteransamarbejdet inden for kommunen med forskel-

lige aktører. 7. – 10. oktober 2021 holdes en Veteranmesse i Randers. 
ii. Thy-Mors-Salling deltager i Engage-festival i Skive 13. august 2021 med at opstille 

og betjene en bar. 
iii. Jagtforeningen præsenterede sin ny formand og orienterede om god medlemsfrem-

gang. En generel drøftelse af princippet om åben deltagelse i lokalforeningers ar-
rangementer fandt sted. Udgifter til f.eks. deltagelse i jagter, flugtskydning m.v. kan 
være høje, og der var bred forståelse for en deltagerbetaling for udefrakommende. 
Landsformanden tilkendegav, at Hovedbestyrelsen til det kommende Formands-
møde vil se på muligheder for supplerende tilhørsforhold til en anden lokalforening. 

iv. Sydvestjylland orienterede om et godt samarbejde med kommunerne i området. 
 
Dirigenten lukkede herefter dagsorden og takkede for god ro og orden under repræsentantskabsmø-
det. 
 
Landsformanden takkede dirigenten for kompetent og sikkert at lede repræsentantskabet gennem 
dagsordenen. Herefter blev mødet afsluttet kl. 17.00. 
Fanerne blev ført ud. 
 

      
 
Jens Morten Jørgensen    Klavs Erik Niebuhr 
Referent     Dirigent 



 

8 
 

Hovedbestyrelsen konstituerede sig i henhold til vedtægternes § 7, stk. 6 umiddelbart efter re-
præsentantskabsmødet således:  
 
Landsformand:   Niels Hartvig Andersen 
Næstformand:  Jens Winther Andersen 
Landskasserer:  Ole Stokholm Pedersen 
Landssekretær:  Jens Morten Jørgensen 
Regnskabsfører:  Jens Martin Martinussen 
Hovedbestyrelsesmedlemmer: Christian Ring 
   Henning Nielsen 
   Anne Christiane Castenschiold Bill 
   Birger Kjer Hansen 

 

 

Den 30. juni 2021 
 

            
Jens Morten Jørgensen  Jens Winther Andersen        Niels Hartvig Andersen 
Landssekretær og referent  Næstformand        Landsformand 
 
 
 
  




