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Godt nytår
Så er sæsonen startet, og ja,
nu også allerede midtvejs, og
folk er endnu engang i år
kommet godt i gang.
Trods den bidende kulde
som står for døren i øjeblikket, er det stadig dejligt at se
Vejgaards medlemmer kommer i vores "lille lune hal"
med smil på læben.
Alle er klar til en god times
badminton, hvor der kæmpes, svedes, diskuteres og
ikke mindst hygges rundt om
på banerne. Dette gælder
alle uanset alder, drøjde,
højde eller styrke, alle er her
for at have det sjovt, og for at
få en god gang motion. Dog
skal det ikke glemmes, at vi
også spiller for at vinde…….
Efter den gode times motion
på banen, er det slut for
denne uge. Det er nu tid til at
få snakket om hvordan matchen er gået denne dag, var
der noget der kunne gøres
bedre, eller noget der skulle
gøres anderledes? Disse
spørgsmål må vente til

næste uge, hvor det igen er
tid til kamp på banen, i vores
"lille lune hal".
Den "lille lune hal", et sted
hvor det altid er rart at
komme, fordi folk er glade og
positive, og sådan skulle det
blive ved med at være.
Med disse ord ønskes alle en
fortsat god sæson i Vejgaard
Badminton.
Næstformand
Dennis Sørensen

Vi klær dig
på TOPPEN!
SALON

Jenna Sørensen
Hadsundvej 34 - 9000 Aalborg

98 12 35 07
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Har klubben din mailadresse??????
Hvis ikke, så send den til Alan Madsen
på følgende adresse:
alan.madsen@mail.tele.dk

v/Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86
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Hadsundvej 140A
9000 Aalborg
Telefon 98 14 01 18

GENERALFORSAMLING
Vejgaard Badmintonklub indbyder til ordinær generalforsamling torsdag den 6.
marts 2008 kl. 19:30 i cafeteriaet på Vejgaard Østre skole. Vi byder på en kop
kaffe og en forfriskning eller to. HUSK! Alle ledere har mødepligt.
Dagsorden er som følger:
1.

Valg af dirigent.

2.

Bestyrelsens beretning.

3.

Kassererens beretning.

4.

Valg af Formand. Else Rantzau ønsker genvalg.

5.

Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Lene Rantzau

6.

Valg af bestyrelsessuppleant. Holger Petersen ønsker genvalg.

7.

Valg af 2 revisorer. Flemming Nielsen og Helmuth Nielsen
ønsker genvalg.

8.

Valg af revisorsuppleant. Per Madsen ønsker genvalg.

9.

Lederpokaler overrækkes.

10.

Indkomne forslag.

11.

Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne gøres genstand for behandling på
generalforsamlingen, indsendes til klubbens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsens beretning og regnskab fremlægges i klubbens cafeteria senest 14
dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Vejgaard Badmintonklub
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-tager hensyn til dit syn
Hadsundvej 31 - 9000 Aalborg - Tlf. 98 12 19 88

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Aalborg
Marathonvej 1 - 9230 Svenstrup
Tlf. 72 21 21 21 - Fax 72 21 27 02
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Grinsted rystet over
Vejgaards styrke…

Så var det igen blevet tid til at
tage turen sydover til Grindsted,
hvor den traditionsrige badmintonturnering Sparekasse Cup
blev afholdt. Fra Vejgaard var vi
i år repræsenteret ved 4 herrespillere samt 2 damespillere,
hvor det lykkedes Louise Todberg og Lisbeth Møller at vinde
C-rækken i damedouble.

Derforuden lykkedes det Lisbeth Møller at vinde C-rækken i
single, der således fik en længe
ventet revanche over de mange
københavnere der stillede op :.
Louise Todberg måtte desværre
se sig besejret i single i en tæt
kvartfinale. På herresiden blev
der kæmpet rigtig godt, men vi
måtte desværre se vores herre7

Vandmanden 30 - 9200 Aalborg SV
Telefon 46 91 40 20
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spillere besejret i de indledende
kampe.
Så var der til gengæld ekstra
god grund til at feste igennem
om aftenen fra herrernes ved-

kommende, hvor der blev gået
til den i baren: Alt i alt en super
hyggelig weekend og vi håber
der er flere der har mod på at
tage med næste år.
Lisbeth Møller

AKTIV SUPER VEJGARD
Nr. Tranders Vej 99 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 13 77 96 - Fax 98 16 59 49
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Besøg os på Internettet:

www.vejgaardbk.dk
Du kan også skrive til os på følgende e-mail adresse::

elra@stofanet.dk

Hadsundvej 64 - 9000 Aalborg
Tlf. 98 16 49 96 - Fax 98 16 49 95
Mobil 51 20 41 78

Hadsundvej 29
9000 Aalborg
Telefon 98 16 68 00
Telefax 98 16 63 55
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KLUBMESTERSKABER 2007/2008
Traditionen tro indbyder klubben hermed til det årlige klubmesterskab.
Stævnet bliver afholdt i én weekend og vi håber på, at rigtig mange vil møde op
og dermed bakke op om et hyggeligt og sportsligt arrangement.
Tid & sted:
Weekenden d. 19. og 20. januar 2008 i hallen. Alt efter deltagerantal regner vi lørdag med at spille fra kl. 9.00 - ca. 17.00 og søndag fra kl. 9.00
- ca. 16.00.
Rækker: Seniorer og motionister kan tilmelde sig i følgende rækker:
M-række - turneringsspillere der har spillet serie 3, 2 & jyllandsserie i
indeværende sæson.
A-række - øvede motionister
B-række - øvrige motionister
Igen i år vil vi prøve at lave lidt samvær mellem klubbens ungdomsspillere og
klubbens seniorspillere. Derfor laves en X-række, hvor en voksen spiller sammen
med en ungdomsspiller. Der trækkes lod om makkeren. Der spilles kun én række,
hvilket vil sige, at 2 piger kan komme til at spille mod 2 drenge. Det er gratis at deltage i denne række.
Tilmelding:

Senest torsdag den 10. januar 2008 i klubbens cafeteria.

Pris: Deltagelse i 1 række koster 50 kr. - 2 eller 3 rækker 90 kr. Betaling skal ske
ved tilmelding.
I cafeteriet har spillere samt publikum mulighed for at følge med i de seværdige
kampe samtidig med, at de nyder nogle af de for forfriskninger, som cafeteriet tilbyder…
Både i cafeteriet samt i gymnastiksalen er der mulighed for, at børnene kan lege.
For yderlige information; kontakt Malene Nørgaard Nielsen 61706445 el.
frk.noergaard@gmail.com
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"Kom og spil med dag" 19. januar
Til ungdomsspillerne i VBK...
I forbindelse med, at seniorspillerne og motionisterne i Vejgaard BK afholder klubmesterskaber, vil vi gerne invitere alle ungdomsspillerne til at komme et par
timer lørdag og spille med.
Tid & sted:

D. 19. januar 2008 i hallen. Fra ca. 11.00 - 14.00

Afvikling: Vi laver kampe, hvor en ungdomsspiller spiller sammen med en voksen og møder tilsvarende par. Der bliver lavet et program for, hvor mange kampe,
hver enkelt skal spille i løbet af dagen. Der er pokaler til de bedst placerede ungdomsspillere.
Niveau:
ALLE ungdomsspillere kan være med - uanset niveau.
Tilmelding: Senest torsdag den 10. januar 2008 i klubbens cafeteria
eller via mail: frk.noergaard@gmail.com.
Pris:

Gratis! Alle tilmeldte ungdomsspillere får desuden en gratis
klub t-shirt.

Cafeteriet vil være åbent og kan tilbyde forskellige forfriskninger.
Både i cafeteriet samt i gymnastiksalen er der mulighed for, at børnene kan lege.
Hilsen
Bestyrelsen & Aktivitetsudvalget
For yderlige information; kontakt Malene Nørgaard Nielsen 61706445 el.
frk.noergaard@gmail.com
………………………………Tilmeldingskupon……................................................
Navn:
Adresse:
Alder:
Har spillet badminton i ca. ______ år.
Tlf.nr.:
Afleveres i cafeteriet
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KLUBMESTERSKABER 2007/2008
TILMELDINGSSEDDEL

NAVN:
TELEFONNR.:
MIN(E) DOUBLEMAKKER(E) ER:

JEG MANGLER MAKKER TIL
DOUBLE
MIXEDDOUBLE

TILMELDINGSSEDLEN OG PENGE AFLEVERES I CAFETERIET
SENEST LØRDAG, DEN 10.01.2008
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Klubfest i VBK 2007
Den 27. oktober blev der afholdt
klubfest. Der var desværre ikke
så mange tilmeldte, som vi
havde ønsket.

Om der bliver en klubfest næste
år, ligger endnu ikke fast endnu.
Men hold øje med opslag samt
på hjemmesiden.

Men dem som valgte at møde
op morede sig rigtig godt og
"gav den gas" på dansegulvet
og med de små shots. Der var
lækker mad fra slagter Holmberg i Vejgaard og stemningen
var i top fra start af, som det
også fremgår af billederne.

Næste arrangement fra aktivitetsudvalget falder i det nye år,
hvor vi afholder bowlingdag d.
3. februar 2008.
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Rigtig god jul samt et godt
nytår.
Hilsen
Aktivitetsudvalget
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Aktivitetskalend
Oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Hallen er lukket
12
13 USU arrangement
14
15
16
17
18
19
20 SSU Turneringskamp
21
22
23
24
25
26
27 Klubfest
28
29
30
31
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November
1
2
3 SSU Turneringskamp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

December
1
2
3
4
5
6
7
8 USU arrangement
9
10
11
12
13
14
15 SSU Turneringskamp
16
17
18
19
20
21 Julelukket
22 Julelukket
23 Julelukket
24 Julelukket
25 Juledag
26 2. Juledag
27 Julelukket
28 Julelukket
29 Julelukket
30 Julelukket
31 Julelukket

Jan
1 Julelukket
2 Julelukket
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 SSU Turneri
13
14 Hallen er lu
15 Hallen er luk
16
17
18
19 Klubmesters
20 Klubmesters
21
22
23
24
25
26 AMU Stævn
27
28
29
30
31

der 2007 - 2008

nuar

ringskamp

ukket
kket

rskaber

rskaber

vne

Februar
1
2 Bowlingdag
3
4
5
6
7
8
9 SSU Turneringskamp
10
11
12
13
14
15 Hallen er lukket
16
17
18
19
20
21
22
23 USU/SSU Turneringskamp
24
25
26
27
28

Marts
1
2
3
4
5
6 Generalforsamling
7
8 SSU Turneringskamp
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 USU arrangement
23
24
25
26
27
28
29 SSU Turneringskamp
30
31

April
1 Klubmesterskaber
2
3
4
5 Hallen er lukket
6
7
8
9
10
11 Hallen er lukket
12 Hallen er lukket
13 Hallen er lukket
14 Hallen er lukket
15 Hallen er lukket
16 Hallen er lukket
17 Hallen er lukket
18
19
20
21
22
23
24
25
26 USU Afslutning
27
28
29
30
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Den nye seniortræner
Som mange nok har hørt er jeg
i august startet som seniortræner her i Vejgaard Badminton Klub på en 2-årig periode
frem til foråret 2009. Mit navn er
Rasmus Hundrup og jeg har
været træner rundt omkring i
Nordjylland i snart 6 år både
med seniorer og ungdom.

budt på så meget modstand for
vores spillere på henholdsvis
serie 2 og 3. Derfor er målsætningen også klar da der kræves
oprykning for begge hold således vi til næste sæson burde
have et serie 1 og 2 hold. Indtil
videre ser dette fornuftigt og
holdbart ud da begge hold ligger nummer et med næsten
ingen tabte kampe. Hvis målsætningen lykkes vil der ikke
være så stort spring i niveau da
spillerne på de respektive hold
faktisk får mere træning til vores
egen træning end til holdkampene.

Min baggrund for at kunne
praktisere
trænergerningen
kommer bag mange forskellige
kursus, men dog mest mit år på
trænerskolen i Aalborg der gav
en masse viden. Udover Vejgaard's seniorer træner jeg også al
ungdom i Øster Hurup.

Målsætningen for jyllandsserien
er at nå oprykningsspillet, men
ikke at rykke op denne sæson.
Det hele skal lige falde sammen
til en samlet enhed mht. niveau
i "ligaerne" så vi kommer til at
fremstå stærkere til næste
sæson end i år. Dog ser vi også
ud til at holde stand i jyllandsserien da vi pt. ligger nr. 3 med
meget gode muligheder for at
ende blandt top 4 der udløser
en billet til oprykningskampene.

Når der ingen badminton er, er
jeg en ganske almindelig studerende der læser HA på Aalborg
universitet på 3. semester.
Sæsonen har indtil videre ikke

Dette var alt for mig denne
gang. Håber vi ses i hallen til de
mange spændende kampe i foråret?
Rasmus Hundrup
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Fastelavn og Bowlingedag
i VBK
For at fejre fastelavn, indbyder vi hermed børnene til at slå katten
af tønden og mulighed for at blive enten kattedronning eller konge af VBK.
Der skal kæmpes med sved, blod og tårer for at blive den stolte
indehaver af titlen som klubbens bedste bowler : Alle er inviteret
med; børn, voksne og barnlige sjæle…
Arrangementet finder sted lørdag d. 2. februar 2008
Dagens program:
10.00 Tøndeslagning i hallen
11.00 Badminton-banerne er ledige til fri afbenyttelse
12.00 Der serveres pølser med brød i cafeteriet
14.00 Turneringen starter på Seaport Bowlingcenter i Aalborg
16.00 Vinderen kåres !!
Og så er det helt gratis …
Tilmelding: på tilmeldingslisten, som hænger på opslagstavlen i
cafeteriet.
Ønsker man kun at deltage i dele af arrangementet, er dette selvfølgelig også en mulighed. Blot tilføj dette på tilmeldingslisten.
SU. 25. januar 2007
Mange hilsner og på forhåbentlig gensyn
Aktivitetsudvalget
Spørgsmål kan rettes til aktivitetsudvalget: Allan (98 111934) eller
Malene (61706445)
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Vejgaard Bymidte 2 Vejgaard
•

•

Tlf. 98 11 01 33

Skolestien 7 - 9270 Klarup
Telefon 98 31 90 28
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HUSK at sætte kryds i
kalenderen

Årets ledertur til Skallerup klit feriecenter afholdes den
24. og 25. maj 2008.
21

Ungdom
Så er 2. halvdel af sæsonen godt i
gang.
Efter vi startede op, gik der ikke
langt tid før der var fuldt hus, og
der var stort fremmøde til alle tre
træningstimer.
Aktiviteten var stor og Lise havde
nok at se til med de mange nye,
hvor de fleste aldrig havde spillet
badminton før.
Der gik desværre ikke så langt tid
før hun fik problemer med at nå det
på grund af studierne, men mente
dog at hun efter praktikperioden
ville kunne klare det intil jul. Gode
råd var dyre, da det er meget svært
at få trænere på nuværende tidspunkt, træningen blev dog holdt i
gang da interessen for at komme
og spille er stor, så det ville være
lidt træls at melde pas.
Det viste sig dog hurtigt at hun
efter praktikperioden stadig havde
svært ved at nå det, så der måtte
findes en mere permanent løsning
på problemet.
Det er nu blevet til at Jacob en af
vores tidligere ungdomsspillere,
som spiller i ABC tager tirsdag og
onsdag, ind imellem med støtte
fra Lars og Alan . Alan tager torsdag indtil videre, og så må vi se
hvordan det spænder an, men indtil videre så går det findt og der er
stor fremmøde hver gang.
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Det første arrangement der var
programsat til den 13. oktober blev
skubbet pga af trænerproblemerne, men blev afholdt i november som en forældre/barn dag,
hvor der var mulighed for børn og
forældre at få spillet noget badminton og få lidt vådt og tørt så vi
ikke gik sukkerkolde.
Der var vel 30-35 forældre/børn
igennem dagen, og der var god aktivitet på banerne og i cafeteriet, så
det gik fint.
Til klubmesterskaberne vil der blive
en X række hvor ungdomsspillerne og turneringsspillerne vil blive
sat sammen, og så vil der blive
spillet en række kampe midt på
dagen og så vil der være mulighed
for at lave noget aktivitet i gymnastiksalen.
De åbne turneringer har der ikke
været det store run på. Den eneste
der har været ude og spille er Oliver som har været i Svenstrup og i
ABC og spille.
Til slut er der vel kun at sige,
såfremt der er nogle der har ideerne til aktiviteter , så kom frem,
hallen er der, der er en række personer i klubben som vil behjælpelig, der er økonomiske midler efter
aftale.
Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i vores medlemmer, men de
kan være aldersopdelt, så er der
nogle der vil noget med U13 spillerne, så kom frem, så må vi fordele tid og ønsker efter behovet.
Vi har også nogle naboklubber i
området der spiller fodbold, hånd-

bold, gør gymnastik og ABC har
også en række badmintonspillere,
så der kan måske indbydes til en
aktivitet med dem.
Der er muligheder nok, men der er
nogle der skal være tovholdere.
Der vil også være muligheder for at
få mere haltid hvis der er nogle der
ønsker det, så er det bare at gå ind
på www.aalborgkommune.dk og
gå ind under selvbetjening / udlån
af lokaler og finde hallen og se
hvad der er af ledige tider i hallen til
et eventuelt arrangement.
Nu er mulighederne ridset op, så
nu ligger bolden hos forældregruppen som bestemmer hvor stor aktivitet vi skal have for vores
ungdomsspillere.
Kontakten til bestyrelsen kan ske
på adressen elra@stofanet.dk eller
alan.madsen@mail.tele.dk,
gik
også på vores hjemmesider
www.vejgaardbk.dk hvor diverse
oplysninger om klubben findes.

spille i næste sæson og hvornår.
Der vil på tilmeldingen være en slutdato for tilmelding, så hvis man vil
være sikker på at få samme bane
næste år, skal der gives besked
inden denne dato ellers kan banen
være udlejet til andre, der er utrolig
mange som ønsker at komme i
gang med at spille.
Sæsonen i år har været lidt blandet. Motionisterne har stadig 3 ledige baner, men mon ikke de bliver
solgt her efter jul, når folk trænger
til lidt motion
Hos ungdommen måtte vi hurtig
skære tiderne ned så vi kun træner
fra 16 - 17, da det pludselig blev et
problem med at have trænere til
børnene, men banerne er fuldt belagt, så vi har en fremgang i antal
af spillere i forhold til sidste år, så
det går ikke så ringe endda.
Ikke mere for denne gang, håber
alle får en god gang badminton i
den sidste halvdel af sæsonen.

Bestyrelsen
Alan

Baneplanlæggeren
Så er vi allerede i gang med anden
halvdel af sæsonen, og inden vi får
set os om, skal vi til at afgøre om vi
skal spille næste år.
Der vil på et tidspunkt her i foråret
blive lagt tilmeldingssedler frem,
som udfyldes og afleveres i cafeteriet, så vi allerede ved sæsonafslutningen har styr på hvem der vil
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TØMRERMESTER

Poul
Mortensen
Værksted, Absalonsgade 26

Alt indenfor
Tømrer- og
Snedkerarbejde
Maskinsnedkeri
Isolering
Vinduer og døre
Totalentreprise

TRYK
16
SERIGRAFI
TRYK
16
SERIGRAFI
TLF. 98 15 78 30
Opstrengning af ketchere:

Leif Pedersen

98 16 28 12
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Dagvej 8
9220 Aalborg Øst

Den aktuelle stilling i rækkerne
K V U

T

Score

Pt

Jyllandsserien, Pulje 2
1. Skive-Resen
2. Brabrand
3. Vejgaard
4. Brønderslev 2
5. Aabybro
6. Bindslev-Tversted
7. Sejlflod 1
8. St. Restrup 2

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
2
2
2
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
3
3
4
3
4

44-21
51-14
35-30
35-30
24-41
34-31
24-41
20-45

15
14
8
6
5
5
4
3

Serie 2, Pulje 4
1. Vejgaard 2
2. Sønderup-Suldrup 1
3. Svenstrup 3
4. Arden 2
5. Aars 2
6. Bislev-Nibe 1

4
5
4
4
4
5

4
4
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
3
4

38-6
38-17
16-28
19-25
16-28
16-39

12
12
5
4
3
3

Serie 3. Pulje 2
1. Vejgaard 3
2. Lindholm 4
3. Triton Aalborg 1
4. Bælum-Solbjerg 1
5. DFI, Dall-Ferslev 1
6. Vårst-Fjellerad 1
7. Aalborg Studenterne 2
8. Seminarieskolen 1

6
5
6
5
4
5
6
4

6
5
2
2
2
1
1
0

0
0
2
1
0
1
0
0

0
1
2
2
2
3
5
4

39-9
33-15
24-24
22-18
13-19
16-24
16-32
5-27

12
10
6
5
4
3
2
0

Ovennævnte oplysninger er indhentet hos Infosport den 5. december 2007
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antonsen
bogtryk/offset
strandvejen 35d - 9000 aalborg
telefon 98 12 77 38 - telefax 98 12 71 49
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Kassereren
I skrivende stund, her 1. december mangler vi stadig at få
de sidste kontingentindbetalinger ind, men de skulle gerne
være på plads på nuværende
tid
Der er hvert år nogle som får
deres girokort forlagt, så de ikke
får betalt til tiden, så derfor må
vi opfordre til at de, som spiller
hvert år får sig tilmeldt til betaling over PBS, så går det helt
automatisk, pengene bliver
overført til tiden, og hverken
medlemmer eller kasserer skal
bruge tid og krudt på at rykke
og lave nye girokort.

eller anden grund, så er det nu,
inden den store grovfil bliver
taget i brug, for det er helt klart,
alle betaler for at spille, det er
stadig en rimelig kontingent vi
kører med i klubben.
Selve regnskabet ser fornuftig
ud, og der er kan stadig findes
penge til nye aktiviteter, hvis der
er nogle der har nogle ideer,.
Det gælder især i motionistafdelingen, hvor der ikke er særlig
stor aktivitet.

Så er der nogle der har ideerne
så kom frem med dem.
Ikke mere for denne gang
Alan

Skulle der være nogen som
endnu ikke har fået betalt af den
27

VBK’s nye træ
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æningsdragter
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Sammensætning ungdomsudvalg 2007 - 2008
Formand: ..........
U11:..................Henrik Johnsen......98 12 77 75.......................johnsen@bolig.dk
U13:..................Helle Brundtø.........98 12 52 09 ................lehbrun@hotmail.com

Formand VBK:..Else Rantzau .........98 15 79 28 ........................elra@stofanet.dk
Kasserer VBK:..Alan Madsen..........98 10 18 38 .........alan.madsen@mail.tele.dk

Trænere:
Tirsdag 16-17.. ..Lise
Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Onsdag 16-17....Lise Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Torsdag 16-17....Lise Jensen..........21960520............super_egern@hotmail.com
Lørdag 10-12 ...Lars Brøndum ........98 16 85 28.larsbrondum@mail1.stofanet.dk
Lørdag 10-12 ...Niels Jakobsen ......98 78 06 55.......niels_j_jakobsen@.adp.com
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Adresseændring ?
Husk at meddele flytning hurtigst muligt.
Send en e-mail til: alan.madsen@mail.tele.dk
eller ring til Alan Madsen på telefon 98 10 18 38
eller aflever denne kupon i udfyldt stand i Cafeteriet.
Navn:
Adresse:

Fødselsdato:
Telefon:

Vi er med helt fremme ved nettet,
når det gælder dit regnskab...
Er du “blevet væk” hos din revisor?
Savner du den personlige kontakt og et større engagement?
Vejgaard Revision er Vejgaard Badmintonklubs revisor gennem flere år.
Et forhold bygget på gensidig respekt og tillid.
Vi leverer profes sionel service, rådgivning og assistance.
Hos os bliver du aldrig en tilfældighed.

Registreret revisor
Flemming M. Nielsen

Revisorassistent
Lisbeth Nielsen

Vejgaard Revision ApS · Hadsundvej 65 · DK-9000 Aalborg · Tlf. 98 10 30 77
Fax 98 10 33 12 · fmn@vejgaardrevision.dk · www.vejgaardrevision.dk

