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§ 1. INDLEDNING
§ 1.1

Serapions-Ordenen i Danmark er et uafhængigt brodersamfund.
§ 2. FORMÅL

§ 2.1

Serapions-Ordenens formål er at samle brødrene til et etisk, humanitært og filantropisk arbejde i broderskabets
ånd til gavn for Ordenen og dens brødre i overensstemmelse med Ordenens ritualer og love.
§ 3. MEDLEMSKREDS

§ 3.1

Enhver velanskreven og hæderlig mand, der ikke er eller bliver medlem af nogen med Serapions-Ordenen sidestillet broderorden, og som er fyldt 25 år, kan foreslås til optagelse i Ordenen ved skriftligt forslag herom til
Logerådet.
§ 4. ORDENENS ORGANISATION
§ 4.1. Storlogen

§ 4.1.1

Serapions-Ordenens lovgivende og bestemmende myndighed vedrørende Ordenens ritualer, love og formål samt
fælles administrative anliggender er Storlogen.

§ 4.1.2

Storlogen består af Storlogerådet og Storlogerepræsentanterne.

§ 4.1.3

Storlogen tegnes af Stormesteren og Storskatmesteren i forening.
§ 4.2. Storlogerådet

§ 4.2.1

Serapions-Ordenen ledes af et Storlogeråd, der er Ordenens øverste udøvende myndighed.

§ 4.2.2

Storlogerådet består af:

Stormester

Storordensmester

Storskatmester

Storsekretær

Storceremonimester
§ 4.3. Loger

§ 4.3.1

Logerne ledes af et Logeråd, der er Logens øverste udøvende myndighed.

§ 4.3.2

Logerådet består af:

Logemester

Ordensmester

Skatmester

Sekretær

Ceremonimester
§ 4.4. Regioner

§ 4.4.1

Landet opdeles i 3-5 regioner.
Hver loge er tilknyttet en region.
§ 5. STORLOGEN
§ 5.1. Storlogens kompetence

§ 5.1.1

De til enhver tid gældende love kan ændres af Storlogen, når 2/3 af de på det pågældende Storlogemøde stemmeberettigede repræsentanter stemmer derfor.
Bestemmelser angående ordensbekendtgørelsen, ritualer og fællesanliggender træffes af Storlogen ved almindelig stemmeflertal.
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§ 5.1.2

Storlogen kan efter derom fremsat indstilling og efter forudgående behandling på et Storlogerådsmøde udnævne
en nuværende eller tidligere broder af Storlogen til Storkorsbroder.
§ 5.2. Storlogerepræsentanter

§ 5.2.1

Logemesteren er født repræsentant for de første 39 brødre.
Overstiger logens broderantal pr. 1. januar 39 brødre, udpeges Ordensmesteren som 1 yderligere repræsentant.
En af Logerådets øvrige brødre indtræder som Storlogerepræsentant i tilfælde af Logemesterens og/eller
Ordensmesterens forfald.

§ 5.2.2

Storlogerepræsentanterne skal i egen loge være forbindelsesleddet mellem Storlogerådet og Logerne. Det er
deres pligt at foranledige forslag, der ønskes behandlet på det kommende Storlogemøde, fremlagt samt efterfølgende i egen loge at redegøre for de på Storlogemødet trufne beslutninger og aktivt medvirke ved gennemførelsen.
Storlogerådet og Storlogerepræsentanterne er stemmeberettiget på Storlogemødet med hver 1 stemme.

§ 5.2.3

§ 5.3. Storlogemøder
§ 5.3.1

Storlogemøder afholdes i lige årstal efter følgende retningslinjer:
Storlogemødet afholdes i 2. halvdel af august måned.
Såfremt der på mødet har været nyvalg i Storlogerådet, afholdes søndag formiddag en loge for indsættelse af
embedsmænd.
Påklædningen er festdragt eller mørkt tøj.
Den geografiske placering af Storlogemødet bestemmes af Storlogen.

§ 5.3.2

I ulige årstal afholdes Storlogemøder en lørdag i august måned.
Den geografiske placering af dette møde afgøres af Storlogerådet.

§ 5.3.3

Suppleanter og brødre af 5. og 6. grad er uden taleret berettiget til at overvære Storlogens forhandlinger.

§ 5.3.4

Dagsordenen for Storlogemødet i lige årstal skal omfatte følgende punkter:
1. Velkomst og indledning.
2. Valg af dirigent.
3
Beretninger.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Valg.
7. Indkomne lovforslag.
8. Fastlæggelse af kommende Storlogemøde.
9. Eventuelt.
10. Afslutning.
Der skal så vidt muligt afsættes tid til strategi- og visionsdrøftelser mv.

§ 5.3.5

Dagsordenen for Storlogemødet i ulige årstal skal omfatte følgende punkter:
1. Velkomst og indledning.
2. Valg af dirigent.
3. Indkomne forslag.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Godkendelse af budget.
6. Eventuelt.
7. Afslutning.

§ 5.3.6

Rækkefølgen af dagsordenens punkter, suspendering af Storlogemødet samt lukket møde kan bestemmes af
Storlogerådet.

§ 5.3.7

Som dirigent på Storlogemøderne kan Storlogerådet udover Storordensmesteren vælge en broder i 5. eller 6.
grad.
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§ 5.4. Storlogeforslag
§ 5.4.1

Forslag kan fremsættes af Storlogerådet, et Logeråd eller et af de under Storlogen lovfæstede udvalg.

§ 5.4.2

Der kan fremsættes forslag til ændring af love, ordensbekendtgørelsen, ordensregler, ritualer samt fællesanliggender.

§ 5.4.3

Ændringsforslag kan ikke fremsættes på Storlogemødet.
Dog kan der under Storlogemødet fremsættes forslag til berigtigelser vedrørende et forslags summer, tal og tider.
§ 5.5. Storlogens udvalg

§ 5.5.1

På Storlogemødet i lige år vælges Storlogens Udvalg.

§ 5.5.2

Valgene gælder for 2 år.
Genvalg til Storlogens udvalg kan finde sted op til 3 gange.
Funktionstiden i udvalg er således max. 8 år.
Funktionstidsbegrænsningen gælder dog ikke for Storlogerevisorer og Juridisk udvalg.
Nyvalg til samme udvalg kan dog atter ske, efter at den pågældende broder har været ude af embedet subsidiært
udvalget i mindst en funktionsperiode.

§ 5.5.3

I tilfælde af vakance supplerer udvalgene sig selv, hvorefter der foretages valg i det førstkommende Storlogemøde i lige år.
§ 5.6. Storlogens økonomi og regnskaber

§ 5.6.1

Til dækning af Ordenens udgifter betaler logen for hver broder et Storlogekontingent, der fastsættes af Storlogen.

§ 5.6.2

Sammen med kontingentet opkræves et beløb til Ordenens humanitære/filantropiske arbejde, som fastsættes
af Storlogen.

§ 5.6.3

Udbetalinger af Storlogens midler, der overstiger de samlede budgetgodkendte udgifter, skal forud vedtages af
Storlogen.

§ 5.6.4

Storlogen hæfter ikke for de enkelte logers gæld.

§ 5.6.5

Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet udarbejdes under iagttagelse af gældende dansk regnskabslovgivning samt under hensyntagen til
god regnskabsskik.
Årsregnskabet skal revideres af Storlogerevisorerne (Revisionsudvalget).
Det er Revisionsudvalgets pligt at påse, at dansk lovgivning er overholdt.
Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på Storlogemødet.
§ 5.7. Storlogens egenkapital

§ 5.7.1

Storlogens egenkapital kan anvendes til at yde støtte i henhold til Ordenens formålsparagraf § 2.1 og Ordensbekendtgørelsens § 2.1.

§ 5.7.2

Egenkapitalen skal så vidt muligt være anbragt i sådanne værdipapirer, hvori umyndiges midler kan anbringes.

§ 5.7.3

Skulle Serapions-Ordenen blive opløst, skal samtlige midler, der indgår i Storlogens egenkapital, overgå til et eller
flere velgørende foretagender efter Storlogerådets bestemmelser.

§ 5.7.4

§ 5.7.3 kan aldrig ændres.
§ 5.8. Ordenssekretariatet

§ 5.8.1

Direkte under Storlogerådet sorterer Ordenssekretariatet, hvis funktioner er fastsat i Ordensreglerne.
§ 5.9. Bladet Serapion

§ 5.9.1

Direkte under Storlogerådet sorterer redaktøren af Ordenens blad Serapion.
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§ 6. STORLOGERÅDET
§ 6.1. Valg til Storlogerådet
§ 6.1.1

Storlogens brødre og et logeråd kan opstille en broder til valg til Storlogerådet.

§ 6.1.2

Til Storlogerådet kan vælges brødre, som har siddet i et logeråd i mindst 4 år.
Valgene gælder for 4 år ad gangen.

§ 6.1.3

Alle valg og afstemninger skal, såfremt blot én bror kræver det, foregå skriftligt.

§ 6.1.4

Storlogerådet vælges blandt de opstillede brødre. Stormesteren vælges først.

§ 6.1.5

Der vælges to suppleanter til Storlogerådet blandt de opstillede brødre.

§ 6.1.6

Det valgte Storlogeråd konstituerer sig i øvrigt med Storordensmester, Storskatmester, Storsekretær og Storceremonimester.

§ 6.1.7

Stormesteren afgår hvert 4. år.
Af Storlogerådets øvrige brødre afgår halvdelen hvert 2. år.
Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte brødre ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som brødrene er valgt i.

§ 6.1.8

Genvalg til samme embede i Storlogerådet kan kun finde sted én gang.
Funktionstiden i embeder er således max. 8 år.
Nyvalg til samme embede kan dog atter ske, efter at den pågældende broder har været ude af embedet subsidiært udvalget i mindst en funktionsperiode.

§ 6.1.9

Ingen broder kan samtidig beklæde et embede i Storlogerådet og i sin Hjemloges logeråd længere end perioden
frem til førstkommende Storlogemøde eller Hjemlogens Valgloge.

§ 6.1.10

Indtræder der vakance i et embede, indtræder en af de valgte suppleanter i hans sted.
Findes der ingen suppleanter, indkalder Storlogerådet til et ekstraordinært Storlogemøde til valg af en Storlogerådsbroder(brødre) og suppleanter.
§ 6.2. Storlogerådets sammensætning

§ 6.2.1

Stormesteren er Ordenens øverste embedsmand og repræsenterer Ordenen udadtil.

§ 6.2.2

Storordensmesteren, der træder i Stormesterens sted, fører tilsyn med Serapions-Ordenens loger.

§ 6.2.3

Storskatmesteren har ansvaret for Storlogens økonomi og regnskab.

§ 6.2.4

Storsekretæren fører Storlogerådets og Storlogens protokoller og varetager i forbindelse hermed udfærdigelsen
af referater og Storlogerådsmeddelelser til logerne.

§ 6.2.5

Storceremonimesterens opgaver er i samråd med de lokale loger at lede alle festlige og selskabelige
arrangementer, hvor Storlogerådet ifølge ritualer og love fører forsædet.
§ 6.3. Storlogerådets kompetence

§ 6.3.1

Storlogerådet skal i ethvert forekommende tilfælde på mæglende og rådgivende måde medvirke til, at Ordenens
etiske målsætninger bliver efterlevet.
§ 7. LOGERNE
§ 7.1. Valg

§ 7.1.1

Valgene finder sted i februar måned.

§ 7.1.2

Forslag til kandidater til embeder og udvalg i logen skal indsendes til Logerådet senest 14 dage før den pågældende Valgloge.
Logerådet skal senest ved sidste Logemøde før valglogen give meddelelse om de modtagne forslag til kandidater.

§ 7.1.3

Valg skal, såfremt blot én bror kræver det, foregå skriftligt.

§ 7.1.4

Kun brødre, som har en mødeprocent på mindst 25 i det foregående kalenderår i en eller flere loger, er stemmeberettigede.
Love 2016 af 2016.10.23

6
Dog kan Logerådet dispensere herfra.
§ 7.1.5

Valgbare er kun brødre, der i det foregående kalenderår har en mødeprocent på mindst 50 i en eller flere loger.
Dette gælder dog ikke Storlogerådsbrødre.

§ 7.1.6

Funktionstiden i embeder og udvalg er max. 8 år.
Funktionstidsbegrænsningen gælder dog ikke for Ejendomsselskaber.

§ 7.1.7

Nyvalg til samme embede eller udvalg kan dog atter ske, efter at den pågældende broder har været ude af embedet subsidiært udvalget i mindst en funktionsperiode.
§ 7.2. Valg til Logerådet

§ 7.2.1

Logen ledes af et Logeråd, der er Logens øverste udøvende myndighed.
Logerådet vælges af højgraderne i beretnings-, regnskabs- og valglogen, der afholdes i første halvdel af februar.
Logemesteren vælges først.

§ 7.2.2

Der vælges to suppleanter til Logerådet blandt de opstillede brødre.

§ 7.2.3

Det valgte Logeråd konstituerer sig i øvrigt med Ordensmester, Skatmester, Logesekretær og Ceremonimester.

§ 7.2.4

Logemesteren afgår hvert 2. år.
Af Logerådets øvrige brødre afgår halvdelen hvert 2. år (evt. overgangsregel hvis nødvendigt vedrørende første
valgperiode).
Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte brødre ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, som
brødrene er valgt i. Genvalg kan finde sted.

§ 7.2.5

Logerådet vælges blandt brødre af 5. og 6. grad med en mødeprocent på mindst 50 og med mindst 1 års anciennitet i 5. grad.

§ 7.2.6

Indtræder vakance i et embede, indtræder en af de valgte suppleanter.
Findes der ingen suppleanter, indkalder Logerådet til en ekstraordinær Valgloge i højgraderne til valg af en Logerådsbroder(brødre) og suppleanter.
§ 7.3. Logerådets sammensætning

§ 7.3.1

Logemesteren er logens øverste embedsmand og repræsenterer Logen udadtil.
Logemesterens underskrift i forbindelse med 2 andre Logerådsbrødres underskrift tegner logen udadtil

§ 7.3.2

Ordensmesteren bistår Logemesteren i dennes arbejde.

§ 7.3.3

Skatmesteren har ansvaret for logens økonomi og regnskab.

§ 7.3.4

Logesekretæren har ansvaret for Logerådets protokoller og korrespondance m.v.

§ 7.3.5

Ceremonimesteren leder i samråd med Logerådet alle selskabelige arrangementer.
§ 7.4. Andre embeder og udvalg

§ 7.4.1

Der skal i hver loge så vidt muligt være nedsat følgende embeder og udvalg:

Vagtinpektør

Vagthavende broder

Foredrags- og aktivitetsudvalg

Filantropisk Udvalg

Humanitært Udvalg

Tilgangs- og trivselsudvalg

Revisionsudvalg

Kontaktudvalg med brødres Efterladte

Udvalg for Sygebesøg

Festudvalg

Kommunikationsudvalg

§ 7.4.2

Logerådet kan dog, hvis det finder det nødvendigt, supplere udvalgene, ligesom det kan foranledige nedsat andre
udvalg.
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§ 7.4.3

Valg til andre embeder og udvalg skal foregå i en loge for 2. grad, og udvalgene har pligt til at konstituere sig
snarest derefter.
§ 7.5. Logernes kompetence

§ 7.5.1

Efter forslag fra 2 af Logerådets brødre kan der i en loge i 4. grad med 2/3 stemmers majoritet straks fratages en
broder hans embede.

§ 7.5.2

Et Logeråd kan efter vedtagelse i 5. grad og Storlogerådets tilladelse indgå låne- og kautionsforpligtelser.
§ 7.6. Logemøder

§ 7.6.1

Enhver broder har adgang til alle loger i den grad, hvori han står, men har kun stemmeret i sin egen hjemloge.

§ 7.6.2

Indvarsling af møder sker gennem Ordenens blad Serapion eller ved skriftlig meddelelse til brødrene.

§ 7.6.3

Højgradsloger skal annonceres i bladet Serapion eller skriftligt med 14 dages varsel meddeles højgradsbrødrene.

§ 7.6.4

Forslag, der af en loge ønskes behandlet på Storlogemødet, kan efter ønske fra brødre af 5. og 6. grad behandles
i en loge for 5. grad.

§ 7.6.5

Storlogeforslag vedrørende ritualer, love og ordensbekendtgørelse samt Storlogens økonomi kan efter ønske fra
brødre af 5. og 6. grad behandles i en loge for 5. grad.

§ 7.6.6

De i §§ 7.6.4 og 7.6.5 nævnte Logemøder skal i bladet Serapion annonceres med angivelse af henholdsvis Storlogeforslag og Storlogereferat.
§ 7.7. Gradinddeling

§ 7.7.1

Logerne er inddelt i 6 grader.

§ 7.7.2

6. grad er Ordenens Æresgrad.
Afgående Logerådsbrødre kan tildeles denne grad.

§ 7.7.3

Et Logeråd kan tildele en broder Ordenens 6. grad.

§ 7.7.4

Storlogerådsbrødre og Logerådsbrødre indtræder ved deres valg midlertidigt i 6. grad.

§ 7.7.5

Storlogerådsbrødre, der midlertidigt er indtrådt i Ordenens Æresgrad, udnævnes ved fratrædelse fra embedet til
brødre af 6. grad.
Tildelingen finder sted i det berammede Logemøde i forbindelse med det ordinære Storlogemøde i lige årstal.
§ 7.8. Hæderstegn og Æreskors

§ 7.8.1

Ordenens 25, 40, 50, og 60 års hæderstegn kan tildeles brødre, der gennem årene har vist Ordenen og logen
fornøden interesse.

§ 7.8.2

Serapions-Ordenens Æreskors kan tildeles brødre af 6. grad, der gennem mange år har ydet en virkelig stor indsats for Ordenens og logens etiske, filantropiske og humanitære opgaver eller har udført meget store administrative opgaver af væsentlig betydning for Ordenen og logen.
Brødre, der er tildelt Ordenens Æreskors, er herefter Æresbrødre i Serapions-Ordenen.
§ 7.9. Logens økonomi og regnskab

§ 7.9.1

Til dækning af Logens udgifter betaler hver broder et kontingent, der efter Logerådets indstilling fastsættes af
højgraderne.

§ 7.9.2

Udbetalinger, der overstiger de samlede budgetgodkendte udgifter, skal forud være vedtaget i en Loge for 4.
grad.

§ 7.9.3

Brødrene hæfter ikke personligt for en loges forpligtelser, men enhver loge hæfter alene med sin kapital.

§ 7.9.4

Regnskabsåret er kalenderåret.
Årsregnskabet udarbejdes under iagttagelse af gældende dansk regnskabslovgivning samt under hensyntagen til
god regnskabsskik.
Årsregnskabet skal revideres af Logens revisorer.
Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse i regnskabslogen. Forinden skal det have været fremlagt
tilgængeligt for højgradsbrødrene senest den sidste Logeaften forinden regnskabslogen.
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§ 7.9.5

Det reviderede årsregnskab samt udvalgenes regnskabsberetninger skal inden udgangen af februar måned indsendes til Ordenssekretariatet og Storskatmesteren.
§ 7.10. Kontingentrestance

§ 7.10.1

Kontingentrestance kan medføre, at broderen mister alle rettigheder inden for Ordenen og i værste fald ekskluderes.
§ 7.11. Oprykninger

§ 7.11.1

Ved oprykning i 2., 3., 4. og 5. grad erlægges hver gang et gebyr, der fastsættes af Storlogen.

§ 7.11.2

Ingen oprykning i graderne kan finde sted, før de ovennævnte beløb samt eventuel gæld til logen er berigtiget.
§ 7.12. Overflytning

§ 7.12.1

En broder har efter særlige bestemmelser mulighed for overflytning til en anden loge.
§ 7.13. Genoptagelse

§ 7.13.1

En tidligere broder har efter særlige bestemmelser mulighed for genoptagelse i Ordenen.
§ 8. REGIONER
§ 8.1. Formål

§ 8.1.1

Formålet med regionerne er at styrke Serapions-Ordenen gennem et intensivt samarbejde i og mellem regionerne med fokus på og udbygning af kommunikation, videndeling, erfaringsudveksling og samarbejde og fællesskab på landsplan.

§ 8.1.2

Regionerne er ikke et ekstra beslutningsorgan med selvstændig ledelse, budget, regnskab m.m.
§ 8.2. Tilforordnet og Regionsråd

§ 8.2.1

Storlogerådet udpeger en Storlogerådsbroder som tilforordnet for hver region.

§ 8.2.2

Logerådene i regionen udpeger en Logerådsbroder, der skal være repræsenteret i et Regionsråd.
Regionsrådet har ansvaret for samarbejdet i regionen og er forbindelsesleddet mellem regionsudvalgene og Logerådene.

§ 8.2.3

En lørdag i oktober kvartal afholdes hvert år et ERFA-møde mellem Storlogerådet, Regionsrådet og formændene
for de i regionerne nedsatte udvalg.
§ 8.3. Udvalg

§ 8.3.1

Hver region kan nedsætte udvalg efter behov.
Hver loge i regionen skal være repræsenteret i de nedsatte udvalg.
Udvalget konstituerer sig selv med mindst en formand.
Regionsrådet udpeger en tilforordnet til hvert udvalg.
I hver region skal være nedsat et Humanitært udvalg og et Tilgangs- og trivselsudvalg.
§ 9. EJENDOMSSELSKABER OG LOGEBYGNINGER

§ 9.1

Enhver loge kan oprette eller være tilsluttet et selvejende ejendomsselskab, som har til formål ved kapitalindskud
fra brødre i Serapions-Ordenen at erhverve eller at forestå driften og administrationen af logebygninger og andre
bygninger samt arealer til brug for eller påtænkt anvendelse til fremme af Ordenens formål.

§ 9.2

En loge kan udlåne eller investere indtil 75 % af sin samlede formue til bygning eller køb af logebygning eller
andre bygninger til anvendelse for opfyldelse af Ordenens formålsparagraf.
En loge er berettiget til at erhverve logebygninger og andre bygninger samt arealer til brug for ordensformål,
endvidere at afhænde, pantsætte eller foretage ligestillede dispositioner over ejendomme, der er erhvervet til
ordensformål.

§ 9.3
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§ 9.4

Udlån eller kapitalinvesteringer til en for Ordenen helt eller delvis udenforstående sammenslutning eller enkelt
person kan ikke foretages uden Storlogerådets forudgående tilladelse.
§ 10. FÆLLES BESTEMMELSER
§ 10.1. Inhabilitet

§ 10.1.1

En broder i Storlogerådet, Logerådet eller et udvalg må ikke deltage i afgørelsen af et spørgsmål om aftaler mellem Orden/Loge og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem Orden/Loge og tredjemand, herunder firmaer, foreninger og institutioner eller lignende, hvis vedkommende har
en særinteresse heri, som kan være stridende mod Ordenens/Logens interesser.

§ 10.1.2

Brødre i Storlogerådet, Logerådet eller et udvalg har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet.
Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal blandt de tilstedeværende stemmer herfor. En broder,
der er erklæret inhabil, skal forlade lokalet under sagens behandling og evt. afstemning.
§ 10.2. Logers og Ordenens opløsning

§ 10.2.1

I tilfælde af, at en loges broderantal går under 10, skal dens ejendele tages i forvaring af Storlogen, hvor de
opbevares i 5 år.
Lykkes det ikke inden for dette tidsrum, at få broderantallet til at andrage mindst 10 brødre, ophæves logen, og
dens ejendele tilfalder Storlogen, hvilket også gælder, såfremt en loge af andre grunde ophæves eller udtræder
af Ordenen.

§ 10.2.2

I tilfælde af en loges udtræden af Ordenen har den ikke længere ret til at anvende sit navn i tilknytning til navnet
Serapions-Ordenen eller noget andet navn, hvori ordet Serapion eller heraf afledte navne indgår.
I tilfælde af udtræden tilfalder den udtrådte loges pengemidler og øvrige ejendele Storlogen.

§ 10.2.3

Opløsning af Ordenen kan kun ske mod, at vedtagelsen underskrives af mindst 90 % af alle Ordenens brødre
uanset hvilken grad, de måtte stå i.
Fordeling af egenkapitalen kan ingensinde ske mellem brødrene, hvilken bestemmelse aldrig kan ophæves eller
ændres.

Vedtaget på Storlogemødet den 20. august 2016

Dirigent:

Torben Høholt Jensen
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