
Bestyrelsesmødereferat  Dato 14/6-16 

Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 14/6-16 

Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Helene 

 

 

01 Lokalrådets formål  

 Lokalrådets formål er iht. Vedtægterne: 

1. at varetage lokalsamfundets interesser, 

2. at fremme dets udvikling og søge 

3. at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområdet. 

Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave 

at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet, og informere beboerne i lo-

kalområdet herom eksempelvis gennem Stouby Bladet og hjemmesiden www.stouby.nu 

Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 

 

   

02 Forslag til nye punkter på dagsordenen 

Lene overleverede opgaver til lokalrådet ang. Sommerfesten: 

Torsdag hjælper vi med at sætte telte op (Torsten, Ole, Jan) – man møder op kl. 16. 
Banko-spil kl. 19, hvor vi sætter borde op (Ole og Per) og grille pølser i pausen (2 mand 

til at grille). 
Lørdag står vi for morgenmad og borddækning –morgenmad kl. 09 (Mette, Ole, Maria, 
Linda kommer kl. 08). Lokalrådet sørger selv for opvask lørdag formiddag. Desuden bar-
bemanding frem til kl. 12 (Jette og Jan).  
5-kamp: Lørdag skal lokalrådet sørge for 5-kamp (el. lign.) fra kl. 13-14. Lene har udstyr 
til dette. 
Ole sørger for spiritusbevillinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere 

Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon 

Lokalråd Helene Fruelund, sekretær helenefruelund@gmail.com 21 82 96 22 

Suppleant Jette Sørensen 
jette.sorensen@outlook.dk 

23 11 06 36 

Suppleant Kim Boe post@kimboe.dk  61 26 28 61 

Lokalråd Linda Jill Peitersen, næstformand lindapeitersen@gmail.com 41 76 71 92 

Lokalråd Lis Høgh lshornum@gmail.com 30 57 99 12 

GIF/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard msahlnedergaard@live.dk 51 61 20 57 

Lokalråd Mette Lyse, kasserer mette@itl.dk 40 28 91 11 

Lokalråd Ole Lyse, formand ole.lyse@outlook.dk 20 61 55 00 

Fraværende 

Lokalråd Anders Udbye andersudbye@gmail.com 40 82 02 55 

Skolebestyrelse Citha Løvendahl Hansen citha.lovendahl.hansen@gmail.com 
 

61 30 08 64 

 

”Flittige hænder”: Stoubys Aktive Piger og Per Klarup, tlf. 30 54 98 44 
Kasserer: Birgitte Holck Løvbjerg Smidstrup: lysegaard27@gmail.com tlf. 22 33 14 24  
 
 
________ 
 
________________________________________________________________________________--- 

 

 

http://www.stouby.nu/
mailto:post@kimboe.dk
mailto:lindapeitersen@gmail.com
mailto:msahlnedergaard@live.dk
mailto:mette@itl.dk
mailto:ole.lyse@outlook.dk
mailto:andersudbye@gmail.com
mailto:citha.lovendahl.hansen@gmail.com
mailto:lysegaard27@gmail.com


  Side 2 

Vand-baljen starter kl. 14.30 – Lene laver program for dette, så der er frivillige nok. 
Vandbaljen udgår.  
 

Ole sagde velkommen til Birgitte, og informerede lidt om, hvad der sker i lokalrådet, og 
hvad der relaterer sig til økonomien (også i forhold til Stoubybladet). 
Helene aftaler med Mette, at hun sætter Birgitte ind i det nødvendige. 
 
Bjørn er fremover annonceansvarlig. Birgitte sender regninger ud til annoncørerne.  
 

Først på sommeren er der afsat puljer, hvor vi kan søge aftaler til bredbånds-forbindelser 
forskellige steder.  
 
Pendler-arbejdsplads: Vi har brug for nogle personer, der af og til kunne arbejde hjemme-
fra – fra Multihuset (hent info fra mail om dette)– vi laver opslag til Facebook og Stou-
bybladet. Mette skriver til Multihuset, og Maria skriver til Stoubybladet og Facebook.  
 

Citha (repræsentant for skolebestyrelse) er trådt ud af lokalrådet. Helene skriver til Citha 

og formanden for skolebestyrelsen (Jesper?), for at få dem til at finde en ny. 
 

Helene  

 

 

 

 

 

 

 

Mette  

Maria 

Helene 

 

03 Bemærkninger til forrige referat: Den nye tekst i referaterne står i kursiv.  

           

04 Igangværende Projekter  Ansvarlig: 

04.11 Infoskærme i Multihuset 
Peter Rossel er i gang med at forhøre sig ang. info-skærme. 

Mette refererede fra multihusets bestyrelsesmøde, hvorunder vi var  blevet  opfordret til 
at bidrage med kr. 5.000,- til en infoskærm. Herefter vil multihuset selv stå for opdaterin-
gen. Vi foreslog, at vi bidrager med kr. 2.500,- og at Stouby GIF bidrager med et tilsva-
rende beløb. Mette bringer vort forslag videre til multihus bestyrelsen. 

Ole har talte med Jan om dette: Vi deles om betalingen. Multihuset går videre med drøf-
telse af, hvad der skal være af indhold på skærmene.  

Anders fortalte, at Mulithuset har talt om infoskærme, og vi afventer nu hvad Mulithuset 
beslutter sig for. 
 
Intet nyt 

 

Anders 

 

 

 

 

 

 

 

05 Faste arrangementer Ansvarlig: 

 Kjørmesgilde:  
Der var ca. 70 deltagere – fint arrangement.  
 

Aktive Pigers aften i januar/februar: Fremover dækker lokalrådet halvdelen af evt. 
underskud, eller maksimalt 1000,- 

 
Halfesten 2016:  
Vi foreslår, at vi fremover fordeler overskuddet med en tredjedel til hal, en til GIF og en til 
lokalrådet.  
Vi overvejer, om vi skal holde halfest næste år. Men vi ved ikke, om der er plads i folks 

kalendere til dette? 
20/3-16 er der 40-års jubilæum for hallen. Skal vi undersøge, om vi kan afholde halfesten 
sammen med jubilæumsfesten? 
Anette, halmutter, tager spørgsmålet op på møde i halbestyrelsen på mandag. Det er vig-
tigt, at info om en evt. fest kommer med i næste Stoubyblad, der har deadline den 20. 
november.  
Der er enighed om, at der skal holdes halfest. Vi skal have fat i flere deltagere.  

Forslag om at få ambassadører for de forskellige årgange. Vi skal prøve at få de unge 
med.  

Tilmeldingerne tikker ind hos Ole. 

Halfesten 2016 - Halfesten gav et overskud på kr. 13.000,-. Overskuddet går i år til multihu-
set. 
 
Generalforsamling 
Vi foreslår evt. til generalforsamlingen 2016, at vi ikke behøver annoncere med general-
forsamlingen i Hedensted Avis. 
 

Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 19. april kl. 19.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Side 3 

Ole holder båltale ved Sct. Hans ved Rosenvold – nærmere info senere.  
 

   

06 Fremtidige projekter 
Madaffald: Ole orienterede om ideerne omkring madaffald.  
Møde den 6. Februar i Hammel, kick off-seminar, flere landsbyer i regionen er udpeget til 
at være ambassadører omhandlende bæredygtighed/klynge/borgerbudgettering.  
Ole deltager for at vurdere, om vi fortsat skal være med i projektet. 
 

Ole er blevet kontaktet af en madarbejder fra Teknisk Udvalg, idet man gerne vil drøfte et 
evt. forsøgsprojekt i Stouby. Mødet afholdes den 7. juni.  
Vi kan blive forsøgs-by med et afgrænset område, hvor folk kunne sortere bedre. På den 
måde kunne vi måle, hvor mange kilo der bliver sorteret. Efter et halvt år kunne man så eva-
luere, om den almindelige skraldespand er blevet lettere. Men kan vi få folk til det? Forsøgs-
perioden er et år. Ole kontakter kommunen for at høre, om de vil komme og fortælle om det. 
 

Ansvarlig: 

Ole 

 

 

 

 

 

Ole 

06.02 Fælles foreninger i Stouby 
Vi tænker over det og vender tilbage omkring dette. 
Det kunne være en idé at lave en slags ”Landsby-strategi” ved et netværksmøde.  

Vi udsætter processen. 
Der er udloddet 15.000 kroner fra landdistriktsmidlerne, som vi kan bruge til et landsby-
møde, hvis vi kommer i betragtning – vi har budt ind, og har fået godkendt ansøgningen.  
 
Ole tager kontakt med Susanne Ernst om hun kan komme til vores næste møde. 
 

Mette, An-

ders og He-

lene, Peter 

 

 

Ole 

06.03 Brobyggerne i Hedensted Kommune.  
Brobyggerne er et korps af ildsjæle fra kommunens lokalsamfund. Dette korps skal 
komme med råd og vejledning og dermed hjælpe tilflyttere med at få en god start i deres 
nye omgivelser. 

Maria og Helene arrangerer en ny ”runde”. 
Forslag om, at vi i stedet laver en årlig ”sightseeing” for nye tilflyttere. Skolebussen kan 

evt. lånes, Citha undersøger muligheden. 
 
Maria og Helene har udsat brobygger-besøget.  
 

 

Maria og 

Helene  

Citha  

 

07 Økonomi – orientering fra kassereren Ansvarlig: 

 Forslag om Mobilepay til betaling af kontingent. SWIP er gratis, hvorimod Mobilepay ko-
ster penge for foreninger. Mette undersøger med banken.  
 

Vi har budt velkommen til ny kasserer, Birgitte. 
Maria taler med Stouby GIF til næste bestyrelsesmøde, så vi kan få ryddet op i Stoubybla-

dets økonomi: For tre år siden kunne bladet ikke løbe rundt, og blev dækket af GIF og Lo-
kalrådet. De sidste år har det kunnet løbe rundt, og nu står der 130.000,- kroner – så der 
må være noget galt. Maria spørger GIF og lokalrådet kan overtage bladet 100 %, eller om 
de fremover også vil være med. De 130.000,- ligger ikke reelt i bladet, men hvis GIF sta-
dig gerne vil være med, så skal vi have ryddet op i ind/ud på kontoen for de seneste 5 år.  

 
Vi har haft stort underskud på bladets konto, og nogle af regningerne for bladet er betalt 
fra lokalrådets konto. De 130.000,- ligger ikke reelt i bladet. 
 

Mette 

 

 

Maria 

 

08 Stoubybladet og www.stouby.nu Ansvarlig: 

 Stoubybladet: Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er den 29/7-2016.  
Indlæg til bladet og hjemmesiden sendes til stoubynu@gmail.com 

Helene 

 

 

 

09 Siden sidst Ansvarlig: 

 Borgergade 13: 
OL har nu gjort kommunen bekendt med, at ejendommen er i så dårlig en stand, at den 

kan være til fare for mindre børn i forbindelse med leg. OL mener, at det nu er kommu-
nens ansvar, at der bliver ryddet op - også selv om der er på privat område iht. byggelo-
vens § 14.Intet svar endnu. 
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Ole har fået nogle henvendelser fra naboer m.m. som gerne vil lave en underskriftsind-
samling.Vi vil anmode Teknisk Udvalg om at behandle sagen politisk. Ole skriver til Udval-
get. 

Indtil videre er der ikke sket noget.  
Ole har indbragt spørgsmålet for ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Ole har snakket 
med Teknisk afdeling, vi afventer. 
Kommunen vil ikke gøre mere. Til gengæld er Hornumvej 9 blevet brækket ned (Den 
gamle smedje) 
Bygningen er revet ned, og der er nu fuld gang i byggeriet af lejeboligerne ”Humlepar-

ken”.  
 
Mejerivej 1 i Gammelby kan evt. brækkes ned. Ole undersøger sagen. Det er desværre 
billigere for ejerne at beholde huset og betale flekslån. Kommunen har købt bygningerne 
til nedrivning.Anders arbejder videre med sagen. 
Anders har talt med Poul Erik, og der oprettes et Gammelby-råd, der tager sig af dette.  
Anders regner med, at Poul Erik er tovholder. Projektet har fået en Facebookgruppe. 

Fakkegrav Badehotel:Det blev nævnt, at Fakkegrav Badehotel også er i meget dårlig 

stand.  
Ejeren har søgt om at bygge ferielejligheder oppe på skrænten, men det er uvist om han 
har fået tilladelse.  
Fakkegrav har fået tilladelse til at bygge 10-12 boliger på skrænten. Pakhuset skal bræk-
kes ned.  
 

 
Vi overvejer at søge om tilskud til bålhytte/sprøjtehus i Aktivitetsparken: Ole 
skriver til Susanne Ernst for at afsøge muligheder for at få tilskud. Hvordan skal hytten se 
ud – forslag om at kigge på den hytte, der ligger i Bråskov overfor købmanden. 
Vi har fået afslag, men at vi indsender en klage i samarbejde med skolen. Vi vil søge om 
tilskud til en bålhytte, som den der ligger i Bråskov.  

Afgørelse mht. udbetaling vedr. Aktivitetspark er lige om hjørnet. Ansøgning var ikke 
modtaget. Vi afventer. 

Det ser godt ud med anskaffelse af midler. Ole har kontakt med Friluftsrådet. I alt regner 
vi med, at det vil koste ca. 170.000,- 
Vi afventer Lokale- og Anlægsfonden, og søger Friluftsrådet senere. 
Vi håber på at kunne være klar til at starte med at bygge til foråret. 
Vi fået et tilsagn om kr. 55.000 fra Lokale- og anlægsfonden, og vi har søgt Friluftsrådet 

om kr. 35.000. De behandler først ansøgningen efter 1-3. De sidste ca. kr. 80.000 søger 
vi fra kommunens landdistriktspulje. 
Vi skal have udfærdiget en landzonetilladelse, selvom den ligger på offentligt areal, for at 
få lov til at opføre bålhytten. Ole undersøger nærmere.  
Vi afventer besked fra Friluftsrådet.  
Vi har fået byggetilladelse, og vi regner med at komme i gang med bålhytten efter som-
merferien. Vi har fået 144.000,- og havde budgetteret med 166.000,-  

Vi skal have lavet et bygge-udvalg. Ole foreslår, at Erhvervsforeningen er tovholder. Ole 
taler med Jørgen Fisker.  
Ole har talt med Fisker, og skrevet Stouby Skoles Venner, og folk vil sikkert gerne støtte 

op om det. Vi skal have fundet ud af hvem der kan koordinere arbejdet.  
Opførelsen udsættes til foråret 2016. 
Det skal være påbegyndt i december 2016. 

Vi skal have samlet et arbejdsgruppe – Erling Nordtoft, Ole, Lars Pedersen og Fisker vil 
gerne være med: Der er brækket asfalt op. 
 
Sagen vedr. faktura Vi har fået et afslag på vores ansøgning vedr. legeplads ved skolen 
p.g.a. nogle fakturaer, der skulle have været udstedt til os i stedet for Stouby Skole/He-
densted Kommune. Sagen er nu overdraget til landdistriktsministeren. Vi afventer. 
Vi har fået afslag på klage, og sagen er nu sendt til vores Erhvervs- og Vækstminister, 

Troels Lund Poulsen, som vi håber at få et møde med. 
Ole har modtaget brev. Ombudsmanden skal kigge på det nu, Ole klager på baggrund af 
uklare regler m.m. 
Vi afventer at Frank vender tilbage til os, og så indsender Ole på vegne af lokalrådet til 

Folketingets ombudsmand.  

 
 Ole har sendt sagen til ombudsmanden i januar 2016, og har ikke hørt fra ham endnu.  
 

Æblehaven  
Vi havde arbejdsdag søndag den 4. oktober 2016 og der var god opbakning.  
Vi fik fræset al jord og ukrudt på forhånd. På arbejdsdagen blev der samlet sten, tromlet 
og sået græs. 
Ole sørger for at købe frugtpresser, frugtkasser, flis og trillebør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 

 

 

 

 

 

Ole 

 



  Side 5 

Vi har købt et "mosteri" til at lave æble-saft og en plæneklipper, en buskrydder, beskæ-
rersakse m.v.  
Alt maskineriet er klart med frugtpressere mm.  

 
Byggegrundene: Stouby Syds byggegrunde overtages af kommunen og der bliver lavet 
vej m.m. henover året. Der er møde i teknik og miljø udvalg i februar vedr. samme. 
De sidste grunde bliver nu gjort byggemodne. Udstykningen er klar sidst på sommeren, 
og der bliver holdt fast i den lokalplan, som foreligger.  
Skovhavegaard er kommunale byggegrunde. Vi vil gerne have nye skilte, så folk kan se 

dem, når de f.eks. kører til Rosenvold. Der skal info på kommunens hjemmeside om grun-
dene. Evt. på boligsiden.dk eller boliga.dk. Helene undersøger. 
Ikke noget nyt- der arbejdes med sagen. Teknisk afdeling kan give information om grun-
dene, hvis vi skal have noget på kommunens hjemmeside.  
Vi har fået lovning på, at grundene skal stå klar i sensommeren.  
Nu er det udsat igen, pga. problemer med vandbassin, til først på foråret. Men pengene er 
sat af, og det er ikke opgivet. Vi skal være OBS på, om kommunen udarbejder en ny lo-

kalplan for området nord for Mikkelsvej. 

Linda har spurgt Michael Laursen, men han har ikke svaret. 
Michael Laursen har svaret, at det er den gamle lokalplan af første udgave, der gælder. Vi 
skal stadig være opmærksomme på, hvad der planlagt fra kommunens side. Linda holder 
os opdaterede.  
Ole foreslår, at rækkefølgen af udstykningerne ændres. Linda har talt med kommunen, og 
har derfor en kontakt. Forslag om, at vedkommende inviteres til at komme og fortælle om 

planerne. 
Kommunen havde stillet os i udsigt, at vi ville få tilknyttet en områdekontaktperson i for-
bindelse med revisionen af kommuneplanen. Denne person får vi ikke, så vi må selv 
komme med bemærkningerne. Disse skal være kommune  i hænde senest den 24. januar, 
og vi har derfor ikke mulighed for at afholde et borgermøde, inden vi skal indsende vore 
bemærkninger. Vi arbejder blandt andet på, at vi skal have udstykket nogle flere storpar-

celler/storgrunde nord for Aksel Nielsens Vej. 
Linda har talt med Michael Laursen. De har tænkt at gå i gang, men Linda har talt med 

Marianne Søgaard Jensen, der har lovet at holde os underrettet inden der sker noget. 
Linda kontakter Marianne ang. dette.  
Kommunen arbejder i øjeblikket på at finde en egnet placering for et overfladebassin. Her-
efter kan udstykningen gå i gang. 
 

Der er fundet en egnet placering for et overfladebassin. Udstykningen skal i høring i 14 
dage – nabohøring – og herefter kan man gå i gang.  
 
Fyrtårnet: Ole undersøger muligheden for at lokalrådet kan leje det – da vi ellers frygter 
fyret forfalder. 
Ole orienterer om dialog med Miljøministeren, der har omgjort Naturstyrelsens planer om, 
at fyret egentlig skal skrottes.  

Ole har fået en mail – Naturstyrelsen sikrer foreløbig rækværket, så der er adgang til det 
til sommer. De arbejder på, at der kommer en løsning, hvor vi kan leje fyrtårnet.  
Linda og Ole har haft møde med Naturstyrelsen lokalt, som gerne vil bevare fyrtårnet. Vi 

kan få en lejeaftale i stand. Når industriferien starter, skal fyrtårnet være klar til at man 
kan gå op i det.  
Ole har søgt en Velux-fonden om ti par waders og ti fiskestænger til fyret. Velux-fonden 

har givet os 18.000,- til fiskestængerne.  
Ole har modtaget udkast til lejekontrakt fra Naturstyrelsen.  
Ansvarsforsikring, Ole er i gang med at undersøge priser, og om kommunen vil være med 
til at forsikre, men det er de ikke umiddelbart interesserede i.  
Ole rundsender lejekontrakten til gennemlæsning og kommentering. 
Vi har halvdelen af beløbet på plads – vi har fået en lejeaftale, men vi vil gerne vente til vi 
har alle pengene. Så er det også nemmere at lave en lejeaftale.  

Der står i lejeaftalen, at vi skal tegne en ansvarsforsikring – Ole har talt med TopDanmark 
om dette.  
Ole har søgt RealDania om resten af pengene, men vi afventer. 
 

Ole har søgt Maersk-fonden og Velux-fonden – vi har fået afslag fra Maersk..  
Vejlefjord-fonden vil gerne give 10.000,- i alt i tilskud, og de har en afdeling, der gerne vil 
hjælpe med at bygge: de har også stor interesse i at bevare fyret.  

Ole har søgt Friluftsrådet om 20.000,- i tilskud til ”liggende broer” på stien ud til fyrtårnet. 
 
Underværker: Vi har fået flest likes ud af de 25 projekter (ca. 800 – projektet med næst-
flest likes har omkring 600), vi får besked til august. 
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10 Eventuelt: 
 

Ansvarlig: 

 

 

11 Nye punkter Ansvarlig: 

11.01 Cykelsti: Projektet lever stadig. Linda har skrevet til Trafikstyrelsen for at høre, hvornår 
vi får besked om, om vi har fået tilskud.Vi har desværre fået afslag.  
Erling og Torsten Sonne vil mødes i Stouby og tale om et cykelspor. Vi håber det kan blive 
cykelsti i stedet, da et cykelspor ikke hjælper ret meget, og kan være falsk tryghed. 
 
Vi vil arbejde for, at vi får en ”rigtig” cykelsti og ikke et ”cykelspor”. 
 

Stouby-shelter 
Spejderne foreslår at vi søger om at kunne bygge et shelter ude ved spejderhytten/børne-

haven. Det skal så være hele byens shelter.  

 
Ole kontakter spejderne og børnehaven: den vil koste ca. 120.000,- kroner. Det vil styrke 
projektet, hvis det ikke er spejderne, der søger alene. Derfor hjælper bl.a. lokalrådet med 
at søge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

11.02 Kommuneplanen: Til foråret vil der komme en embedsmand fra kommunen ud til hvert 
lokalråd, for at få en dialog med de enkelte små steder, i stedet for kun tre store møder i 
hele kommunen. Det vil vi høre nærmere om.  
Dette er efterfølgende blevet ændret, så det højst sandsynligt bliver som det hidtil har væ-
ret. 

Til efteråret får vi tilknyttet en embedsmand, som skal hjælpe os. Det drejer sig også om 
byggegrunde. 
Vi har indsendt indsendt bemærkninger og ønsker til den kommende kommuneplan.   

Ole har været til et møde i ”Onsdagsklubben” i Mølleparken. Der er stor interesse for at få 

opført tidssvarende ældreboliger på omkring 100 m2 til  ægtepar. 
Ole får dette skrevet ind i vores høring til kommuneplanen. 
 

 

 

 

 

 

 

Ole 

11.06 ”Film-udvalg” 

Anders og Maria forsøger at lave ”drejebog” til film om Stouby.  
Vi arbejder på at få et møde med Kresten. 
Ole har skrevet til Rhoden, Rosenvold og Vejlefjord-centret om tilladelser. Vejlefjord-cen-
tret og Rosenvold har allerede svaret positivt.  
Filmudvalget arbejder videre.  
Maria har talt med Kresten, der har meget travlt for tiden. Vi afventer. 

 
Årets landsby: LAG eller kommunen skal pege på den by de synes skal indstilles.  
LAG og kommunen har peget på Barrit. 
Der er også mulighed for at indstille sig til Årets landsby i Danmark via landdistrikternes 

fællesråd. 
 
Dette bliver afgjort på folkemødet på Bornholm.  

 

 

 

 

Anders og 

Maria 

 

 

 

 

12 Næste møde Ansvarlig: 

 Helene sørger for at booke mødelokaler. Helene sender påmindelse vedr. møder. 
 
Næste møde er tirsdag den 16. august  kl. 19.00.  
 

 

Helene 

 

 

 


