
 

 

 

 

 

 

 

 

NYHEDSBREV NR. 46 – 11. ÅRGANG – Jun. 2022. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at 
informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforenings-
regi omkring Hirtshals Fyr. 

 

 

Fyrets åbningstider 2022 

Hver dag Kl. 10:00 til Solnedgang 

Entrépriser: 

Børn 0 - 5 år gratis 

Børn 6 - 15 år 10 kr. 

Voksne fra 16 år 20 kr. 

Kaffestuens åbningstider 2022 

Sommer 

18. jun. til 4. sep. kl. 10 – 17. 

Efterårsferien  

15. okt. til 23. okt. kl. 13 – 17. 

Adventssøndage  

27. nov. 4. dec. 11. dec. og 18. dec. 

kl.13.-17. 

Stenture 2022 

Kom og oplev geologien på Hirtshals 

Klint nedenfor Hirtshals Fyr. 

Uge 26 Søn. 03. jul. 2022 kl. 11.-14. 

Uge 28 Søn. 17. jul. 2022 kl. 11.-14. 

Uge 30 Søn. 31. jul. 2022 kl. 11.-14. 

Uge 32 Søn. 14. aug. 2022 kl. 11.-14. 

Turledere Lars Danielsen og  

Hugo Richner,  

Vendsyssel Stenklub. 

Mødested: Madpakkerummet, 

Hirtshals Fyr. 

Gratis deltagelse. 

 

 

Sommerudstilling: 

Søndag den 26. jun. til fredag den 8. jul. 2022. 

Åben hver dag fra kl. 13-17. 

Fernisering søndag den 26. jun. 2022 kl. 13. 

Udstiller: Bardur Jakupsson og Torbjørn Olsen. 

 

Efterårsudstilling: 

Søndag den 16. okt. til fredag den 21. okt. 2022. 

Åben hver dag fra kl. 13-17. 

Fernisering søndag den 16. okt. 2022 kl. 13. 

Udstiller: Grafiker Jan Andersson mfl. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Glimt fra forårets begivenheder 2022. 



 

 

 

  

Bárður Jákupsson og Torbjørn Olsen – to betydningsfulde færøske 

billedskabere på Kunst på Fyrets sommerudstilling 26.6.-8.7. 22 

Bárður Jákupsson 

født 1943 i Tórshavn, Færøerne. 

Lærer fra Hjørring Seminarium i 1972. Herefter studerede han på Kunstakademiet i København. 

”Den monumentale klippeverden udgør for mig en uudtømmelig motivverden. De høje kysters, forbjergenes 

vilde basaltstrukturer med afsatser, kløfter, huler og markerede revner og sprækker imellem den svimlende 

højde og det bundløse dyb, bølgegangens skum og strandkantens mangefarvede bræmme af skaldyr, rurer 

og tang, er obligat billedgrund”, udtaler Bárður Jákupsson  om inspirationen til hans helt særegne 

billedunivers.  

Ingen er i tvivl om, at maleriet har sin baggrund i hans færøske ophav – med en kombination af alle de visuelle 

indtryk, farverne og de vertikale naturscenerier – og det levede liv fra barndom til nu. 

Peter Michael Hornung, dansk kunsthistoriker og kritiker skriver: ”Når han maler, bruger han sine strøg som 

metaforer for bevægelse og livskraft. Den rytmiske intensitet er da dét, som skaber billedets struktur og 

sammenhæng. Mens koloritten røber den natur, der omslutter kunstneren som en helligdom. Bárður 

Jákupsson maler nok i stil med det tyvende århundredes modernisme. Men han fortrænger ikke dét, som hans 

farvesans skylder en af verdens smukkeste øgruppe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bárður Jákupsson og Torbjørn Olsen – to betydningsfulde færøske 

billedskabere på Kunst på Fyrets sommerudstilling 26.6.-8.7. 22 

Torbjørn Olsen, 

født 1956 på Færøerne, maler og grafiker. Tegneundervisning 1972-4 på Glyptoteket hos Robert 

Askou Jensen. 

Torbjørn Olsens malerier balancerer på grænsen mellem det konkrete og det abstrakte billedsprog, og han 

har helt sin egen stærke farvemæssige intensitet.  

Som de fleste af sin generation af færøske kunstnere maler Torbjørn Olsen landskaber og han dyrker især 

bymiljøer med de farveglade huses udtryk, gavles og tagfladers skarpe kanter, markernes markerede 

flader ligesom fjeldenes monumentale konturer indgår også som grundmotiv.  Færøerne, sådan som 

Torbjørn Olsen ser og oplever de landskaber, der omgiver ham.  

Torbjørn Olsen er endvidere den færøske maler, der har dyrket portrætmaleriet allermest. Igennem disse 

viser han stor evne til indlevelse og karakterisering – til at fange blikket og hele fornemmelsen for den 

portrætterede.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárður Jákupsson og Torbjørn Olsen – to betydningsfulde færøske billedskabere på 

Kunst på Fyrets sommerudstilling 26.6. - 8.7. 22 

Kunst på Fyrets sommerudstilling 22 viser to af de allerfremmeste færøske malere, der på hver deres 

måde og med hver deres farvesætning og penselstrøg formår at bringe os ind i lige netop deres færøske 

billedunivers. Et univers, påvirket af deres hjemsteds monumentale klippeverden med revner, sprækker, 

grønne græsflader og farveglade husgavle og hav.  

Lige siden Galleri Louis præsenterede en række færøske kunstnere i den store sal på Hotel Hirtshals, 

har vi holdt af disse kraftfulde næsten magiske billeder, der på forskellig vis sætter form, farver og 

fortællinger på Færøerne. Vi bliver påvirkede af vore egne smukke vendsysselske landskaber med de 

mange vandrette linjer og måske derfor fascineres vi ekstra af Færøernes helt anderledes farveholdning 

og landskabernes mange lodrette linjer. 

Nu er de her så igen, Bárður Jákupsson og Torbjørn Olsen! 

Eric Kaare, Galleri Nordenvind i Sæby holder åbningstalen kl. 13 den 26.6. Begge kunstnere vil være til 

stede ved ferniseringen.  

Udstillingen er åben alle dage mellem 13 og 17 indtil den 8.7. Der kan også aflægges besøg i Kaffestuen 

og i fyret. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bestyrelsen for  
  Støtteforeningen Hirtshals Fyr 

   Formand - Sekretær 

   Peter Jensen 

   Violvej 4, Åbyen 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 40 14 71 38  

   E-mail: violvej4@gmail.com 

   Næstformand 

   Flemming Mortensen 

   Skagensvej 165 

   9800 Hjørring  

   Mob.: 28 29 67 07 

   E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

   Kasserer 

   Karen-Bente Søgård 

   Fyrbakken 11 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 23 41 64 40 

   E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 
 
 
 
   Bestyrelsesmedlem 

   Kjeld Nielsen 

   Nejstlunden 16 

   9850 Hirtshals 

   Mob.: 25 27 06 49 

   E-mail: nejst@privat.dk 

   Bestyrelsesmedlem 

   Lillian Jensen 

   Toftagervej 14 

   9850 Hirtshals 

   Tlf.: 40 59 17 52 

   E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

   Suppleant 

   Hanna Pedersen 

   Nejstbrinken 21 

   9850 Hirtshals 

   Mob: 51 28 25 51 

   E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

mailto:nejst@privat.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fyrmesteren fra Træskohage Fyr på besøg hos 

 “storebror” Fyrmesteren på Hirtshals Fyr. 

7. juni 2022 havde vi fornemt besøg fra Træskohage 

Fyr ved Fyrmester Mogens Dam. 

Træskohage Fyr ved Vejle Fjord blev oprindeligt opført af Vejle Havn i 

1904 som et vinkelfyr, og fyrtårnet var i drift frem til 1986, hvor det blev 

overdraget til Naturstyrelsen. Fyrtårnet blev herefter benyttet som 

udsigts- og fugletårn, men vedligeholdelsen var meget mangelfuld, og for 

nogle år siden blev det aflåst for offentligheden, idet der var store revner i 

platformen, ligesom gelænderet var meget rustent.  

 

Stouby og Omegns Lokalråd tog kontakt til Naturstyrelsen, idet vi 

ønskede at bevare fyrtårnet, idet det er en lokal kulturperle, men vi fik 

oplyst, at det skulle brækkes ned, idet der ikke var afsat midler til at 

vedligeholde det. Det fik os til at skrive til daværende miljøminister 

Kirsten Brosbøl, hvor vi anmodede om at leje fyrtårnet. Herefter ville vi 

sætte fyrtårnet i stand ved at hjemsøge midler fra diverse fonde. 

Miljøministeren synets, at det var en god ide, og vi fik udfærdiget en 

lejeaftale. 

 

Rådgivningsfirmaet COWI havde på anmodning fra Naturstyrelsen 

foretaget en omfattende gennemgang af fyrtårnet og beregnet at en 

totalrenovering ville beløbe sig til ca. kr. 1 mill. Vi gik straks igang med at 

hjemsøge fondsmidler, og det lykkedes at hjemsøge ca. kr. 900.000 fra 

Real Dania/Underværker, Hedensted Kommune og Sydbanks Fond . 

Projektet blev herefter sendt i udbud, og det blev vundet af lokale 

håndværkere. Hele fyrtårnet blev adskilt og renoveret efter oprindelige 

plantegninger, der blev udlånt af Stadsarkivet i Vejle. 

 

I forbindelse med renoveringen af fyret var det nødvendigt at anlægge en 

400 m kørevej ud til fyret over den eksisterende sti, idet undergrunden i 

området er meget blød. Kørevejen blev anlagt som frivilligt arbejde med 

et kontant tilskud på kr. 10.000 til materialer fra Friluftsrådet.  

 

Efterfølgende er der valgt et fyrpasserlaug, der står for oprydning og 

tilsyn, og der har ikke på nogen måde været forøvet hærværk eller 

lignende i de to år, der er gået siden renoveringen. 

 

Kilde: https://renover.dk/projekt/traeskohage-fyr/ 

 

 

 

Læs mere her om renoveringen… 

https://www.facebook.com/groups/11400737

2554846 

 

https://renover.dk/projekt/traeskohage-fyr/
https://www.facebook.com/groups/114007372554846
https://www.facebook.com/groups/114007372554846


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil gerne takke rigtig mange gange for at få lov til at ringmærke fugle på jeres arealer d. 20. og 21. maj i 
forbindelse med Naturmødet 2022. 
  
Om torsdagen opsatte vi 8 net på bunkermuseets arealer sydøst for fyret. Fredag og lørdag morgen og 
formiddag, havde vi nettene åbne så vi kunne fange fugle til fremvisning for interesserede mellem kl. 9-12. 
Vejret var ok, dog lidt fin regn lørdag morgen, men ikke så slemt at vi måtte lukke nettene. 
  
I alt fangede vi 25 fugle fordelt på 9 arter. Nogle var lokale ynglefugle (havde rugeplet på bugen) andre 
fugle på gennemtræk mod nordligere himmelstrøg (havde meget fedt under huden). Der var meget 
interesserede folk der kom forbi – nok mellem 50-60 i alt – og vi tog dem med rundt ved nettene og 
fremviste ringmærkning og måling mv. ved vores bord ved garagen. 
  
Nedenfor er en liste med fugle vi fangede og jeg har vedhæftet to billeder fra arrangementet. 
  
Endnu en gang tak for jeres venlighed. Vi håber vi kommer tilbage til næste Naturmøde. 
  
Med venlig hilsen, 
 
Jesper Johannes Madsen 

Forskningsassistent & projektkoordinator 

Ringmærkningsadministrationen 

Citizen Science Sektionen 

Københavns Universitet 

Statens Naturhistoriske Museum 

Øster Voldgade 5-7 

1350 København K 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Generalforsamling 
 

Tirsdag 19. 04. 2022 kl. 19.00.  
 

Hirtshals Fyr 
 
 

Dagsorden 
    

    0.     Velkomst v/ formanden. 

  

    1.     Valg af dirigent. 

 

    2.     Bestyrelsens beretning. 

 

    3.     Forelæggelse af revideret regnskab 

            til godkendelse. 

 

    4.     Behandling af indkomne forslag. 

 

    5.     Forelæggelse af forslag til budget, 

            herunder fastsættelse af kontingent. 

 

 

6.     Valg af 2 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

  

         Medlemmer på valg er: 

      Peter Jensen. 

      Flemming Hammer. 

   

         Suppleant på valg er: 
 

      Hanna Pedersen. 

 

7.      Valg af revisor evt. suppleant for samme. 

 

8.      Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 



Ad 0) 

 

Formand Peter Jensen bød de 25 fremmødte velkomne. 

 

Ad. 1) 

 

Der stilles forslag om at Kurt Bærentsen vælges til dirigent, valgt. 

 

Ad. 2) 

 

Bestyrelsens beretning 2022. 

Støtteforeningen Hirtshals Fyr blev stiftet 24. juni 2008, med den første ordinære generalforsamling 19. 

april 2009, så det er nu den 14. generalforsamling der afholdes her i dag.  

 

Vores bestyrelsesmøder i 2021 har været begrænset til to styk, ét i foråret og ét i efteråret grundet covid-

19 og som følge af at vores begrænsede aktiviteter i det forgangne år. 

 

Vi startede med at holde tårnet lukket i årets første 5 mdr.  

Påskeudstillingen blev aflyst.  

22. - 30. maj havde vi Kunstudstilling i forbindelse med Naturmødet - Ocean by the Sea med Jens Bohr, 

Karen Lise Krabbe og Helle Baslund. 

Mandag den 31. maj blev der afholdt opstartsmøde i Madpakke rummet og den 19. jun. kunne vi endelig 

åbne i Kaffestuen.  Efter at der i hele 2021 var lukket. Tilstrømningen til Kaffestuen måtte siges at være 

enorm, så der blev løbet stærkt i Kaffestuen hen over sommeren. Resultat af jeres anstrengelser hører vi 

om senere under regnskabet. 

24. jun. havde vi besøg af Skaw-dysten, der med 445 løbere gennemførte en orienterings-sprint i 

Bunkersområdet. Her støttede de frivillige fra Kaffestuen op med bl.a. pølsesalg mm. 

Nyhedsbreve er der blevet udsendt 9 af i 2021.  

Indholdet bar nok mest præg af udsættelse af generalforsamlingen, som vi endeligt kunne gennemføre den 

29. jun. ude i Madpakkerummet, med behørig afstand og afspritning. 

Kunstudstillingen blev afholdt 27. jun. til 11. jul. Nature-Romantic med maleren Mads Dahl Pedersen. 

I jun. og aug. afholdte vi de fire planlagte stenture i samarbejde med Vendsyssel Stenklub. 

6. aug. var der en vandreudstilling som besøgte 5 fyrtårne fra Blåvand i syd til Skagen i nord.  

21. – 29. aug. var der igen Kunst på Fyret, med Tove Dehn, Lise Tuxen, Ninne Nielsen. 

13 nov. havde vi evalueringsmøde for de frivillige her i Kaffestuen. 

Julehyggen i Kaffestuen, de fire adventssøndage, blev desværre også aflyst pga. coronaen. 

Pt. er vi 400 støttemedlemmer. Dette tal ligger rimeligt stabilt som det har gjort gennem de senere år. Ca. 

20 forlader os om året af den ene eller anden årsag, og et antal tilsvarende nye kommer til. 

 



Som vi skal se senere, har vi en sund økonomi i Støtteforeningen, hvilke jo skyldes at vi ikke har brugt så 

mange penge i det forgangne år, og at vi jo har vores stabile indtægt, som hovedsaligt kommer fra vores 

trofaste støttemedlemmers kontingent. 

Støtteforeningen har i lighed med 2019 og 2020, modtaget en donation i 2021. Denne gang i form af kr. 

10. 000,- fra Paw Sigvart. 

Jeg vil gerne i forbindelse hermed, oplyse at vi nu har kr. 20. 000,- i donationspuljen, som vi har spurgt 

vores revisor BDO, om det beløb kunne øremærkes og trækkes ud af regnskabet. Det kunne vi ikke 

umiddelbart, så i stedet nævner jeg det her på generalforsamlingen, at dette beløb kan frigives fra 

bankbogen, hvis der er en der kommer med en god ide, hvor vi så kan sige, at midlerne stammer fra vores 

opsparede donationspulje. Således at pengene ikke er indgået i selve driften af Støtteforeningen. 

Så har man nogle ideer, så kom endelig med dem. 

Et sted som dette kunne ikke drives uden frivillige. Omdrejningspunktet for fyret er uden tvivl de 

frivillige og deres arbejde. De ca. 50 personer der igennem årets løb, bruger adskillige timer her på stedet, 

er med til at fyret er godt kendt rundt om i landet, som et dejligt sted hvor vores gæster for nogens 

vedkomne - vender tilbage år efter år. Derfor vil jeg som formand for alle disse frivillige ”ansatte”, gerne 

rette en stor tak for det arbejde, som der er blevet ydet i det forgangne år, ja faktisk gennem alle de år 

hvor vi alle sammen har støttet op omkring ”Vores alle sammens fyr.” De er alle med til,  at vi har et så 

skønt et sted, som vil alle stolt viser frem for vores mange gæster. 

Dog skal vi heller ikke glemmer vores 400 støttemedlemmer, der igennem deres kontingent, økonomisk 

bidrager til støtteforeningen virke. Disse medlemmer er lige så vigtige og grundstenen i vores 

støtteforeningen. 

Sidste år bad jeg om her på generalforsamlingen jer alle om at lægge hovederne i blød, til hvordan man 

kunne udvikle formidlingen på stedet. Jeg har personligt længe gået med tanken om, om det overhovedet 

var muligt at få genopstillet den smukke signalstation ude på skrænten foran Mesterhuset. En af landets 

smukkeste signalstationer jeg har set billeder af, og som understreger vigtigheden af netop Hirtshals Fyr´s 

placering her på Hirtshals Klint, hvor skibsfarten passerede forbi tæt på kysten, enten på vej ud i verden 

eller på vej ind igennem de danske farvande. Der er nu sendt en ansøgning/forespørgelse fra Fyrfonden til 

Hjørring Kommune, så nu må vi se om myndighederne ser velvilligt på en genopførelse af 

Signalstationen med hensyn til det kystnære område og så må vi i gang med at finde midlerne til en 

genopførelse. 

Med disse ord vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning. TAK. 

 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

Ad. 3) 

 

Kasserer Karen-Bente Søgaard fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud på 64.914,- kr. 

Heraf er der blevet overført 13.438,- kr. til Fonden til dækning af diverse indkøb. Resten 51.476,- kr. 

overføres til regnskabet for næste år 2022. 

 

Salg af entrebilletter blev i 2021 til 433.872,- kr. samt indtægt i Kaffestuen blev til 225.135,- kr. ekskl. 

moms.  

 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 



Ad. 4) 

 

Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag. 

 

Ad. 5) 

 

Forslaget til et nyt budget for 2022 blev gennemgået.  Budgettet tager sit udgangspunkt i resultatet for 

2021 og derfor ligget tæt på sidste års tal. Budgettet blev godkendt og det blev ligeledes vedtaget, at 

kontingentet skulle holdes uændret på 150,- kr. pr. person for 12 mdr.´s personligt medlemskab. 

 

Ad. 6) 

 

Valg af 2 medlemmer samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

  

         Medlemmer på valg er: 

      Peter Jensen. Genvalgt.  

      Flemming Hammer. Genvalgt. 

   

         Suppleant på valg er: 
 

      Hanna Pedersen. Genvalgt. 

Ad.7) 

 

BDO har i mail skrevet til os, at de ikke længere er i stand til at afgive en revisorpåtegning på foreningens 

regnskab til den nuværende pris, grundet de stigende krav. 

BDO har derfor opstillet tre forslag til hvordan vi kan løse det i fremtiden.  

 

1. Valg af egen revisor 

 

 Det er muligt at der på generalforsamlingen vælges egen revisor. Altså en revisor der ikke er 

 godkendt revisor som BDO/Peter. 

 Den interne revisor underskriver regnskabet. 

 Dette kræver ikke en vedtægtsændring. 

 

2. Fravalg af revision 

 

 Ved en vedtægtsændring kan revisionen i foreningen fravælges. Dette medfører at der ikke 

 længere er krav om revision – hverken egen revisor eller BDO. 

 BDO vil kunne erklæring herpå uden høj grad af sikkerhed. 

 



3. Valg af udvidet gennemgang 

 

 På den ordinære generalforsamling kan vedtages, at regnskabet fremadrettet skal revideres 

 efter Erhvervsstyrelsen særlige erklæring til små- og mellemstore virksomheder. 

 Erklæringen hedder udvidet gennemgang. 

 BDO vil kunne udføre dette. 

Set i lyset af, at vi årligt har en udgift til revisionen på 3125,- kr., som vi har fået stillet i udsigt, vil stige 

til nok ca. det dobbelte og set ud fra det netop gennemgået regnskab, vil revisionsudgiften fremadrettet 

svare til en ca. 1/10 del af dette års resultat.  

Det synes vi i bestyrelsen at det er en forholdsvis stor udgift for en forholdsvis lille forening som vores, 

hvor hovedindtægten hovedsaligt er indbetalte kontingenter og som udgør omkring 58.000 kr. 

Derfor vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at vi selv udpeger en intern revisor samt en 

revisorsuppleant her i Støtteforeningen for et år ad gangen jf. vedtægterne § 9.1. 

Bestyrelsen foreslår Kjeld Nielsen som revisor. Valgt. 

Bestyrelsen foreslår Hanna Pedersen revisorsuppleant. Valgt. 

Ad 8.) 

Fondsformanden orienterede omkring projekter vedr. garagens udvidelse, ansøgning til Signalstationen, 

træfældning mod naboerne, brug af Hirtshals Fyr ved andre aktiviteter. 

Flemming Mortensen orienterede om den komne weekends arrangement med militærkøretøjer på Fyret. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:  

 

 

 

Formand - Sekretær 

Peter Jensen 

Violvej 4, Åbyen 

9850 Hirtshals 

Mob.: 40 14 71 38  

E-mail: violvej4@gmail.com 

 

Næstformand 

Flemming Mortensen 

Skagensvej 165 

9800 Hjørring  

Mob.: 28 29 67 07 

E-mail: hammer@dj-hammer.dk 

 

 

 



Kasserer 

Karen-Bente Søgård 

Fyrbakken 11 

9850 Hirtshals 

Mob.: 23 41 64 40 

E-mail: kbsoegaard@hotmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem - Revisor 

Kjeld Nielsen 

Nejstlunden 16 

9850 Hirtshals 

Mob.: 25 27 06 49 

E-mail: nejst@privat.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

Lillian Jensen 

Toftagervej 14 

9850 Hirtshals 

Tlf.: 40 59 17 52 

E-mail: lillian.kalle@gmail.com 

 

 

 

Suppleant - Revisorsuppleant 

Hanna Pedersen 

Nejstbrinken 21 

9850 Hirtshals 

Mob: 51 28 25 51 

E-mail: hanna.poul@hotmail.com 

 

 

Referent 

 

Peter Jensen 
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