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Dato:  Onsdag 14. marts 2018  

Sted: Dalum IF’s lokaler 

Referent: Kenneth Jensen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Peter Schack Larsen (herefter dirigent). Enstemmigt godkendt af 

generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er korrekt annonceret. 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Bestyrelsens årsberetning herunder (vedhæftet herunder). 

Formandens beretning ved FBT formand Jan Hansen. 

Rekrutteringsudvalgets beretning ved Christian Færgemann. 

Aktivitetsudvalgets beretning ved Hanne Bondgaard. 

Juniorudvalgets beretning ved Bettina Jensen. 

Seniorudvalgets beretning ved Kenneth Jensen. 

Veteranudvalgets beretning ved Mikkel Schäfer. 

 

Medlemmernes bemærkninger til årsberetning: 

Karen Jacobsen: Ros til Hanne Bondgaard for en godt organiseret Mürwick- weekend. 

Kai Holm: Promovere Padel – håber anlæg ved Dalumhallen bliver realitet. 

Mette Poulsen: Hvad og hvor er klubbens strategi/ambitioner? 

Claus Dalgaard: Bedre IT og hjemmeside ønskes. 

Lars og yderligere U10 junior-forældre: Tennis-træningen er for dyr! Mangler kommunikation og 

nem adgang til oplysninger på hjemmeside. 

John: Bruger vi for mange penge på konsulenter? 

Lisbeth Okkels: Efterlyser den røde tråd – er vi eliteklub for ældre juniorer og seniorer? 

 

Bestyrelsens årsberetning godkendt af generalforsamlingen. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse og forslag til budget for 2018. 

Regnskabet fremlagt ved kasserer Hans Christian Andersen (HCA): (vedhæftet herunder) 

14 medlemmer færre end 2016, omsætning skrumpet fra 1,3 til 1,15 mill. 

Juniorarbejdet er en netto-omkostning. 

Vi har ramt vort budget for 2017. 

Regnskab godkendt, budget godkendt. 

 

Medlemmernes bemærkninger: 

Kasserer bedes præcisere afskrivnings-politikken. 
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4. Indkomne forslag 

Ingen 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret ordinært kontingent. Godkendt af forsamlingen 

Bestyrelsen foreslår dog en ekstraordinær forhøjelse af kontingentet for 2018/2019 på 100 kr. pr. 

medlem. Beløbet skal dække Fruens Bøge Tennisklubs forventede indbetalingsforpligtelse i 2018 til 

stiftelse af en - med de øvrige Odenseklubber - fælles tennisforening til drift af tennisbanerne i 

Marienlystcentret. Godkendt af forsamlingen. 

6. Valg af formand i lige år (Jan Hansen modtager genvalg.) 

Hanne Bondgaard indstiller Ole Vorm som formands-kandidat emne. Dermed kampvalg mellem Jan 

Hansen og Ole Vorm. 

Kandidaternes temaer: 

OV: Ønsker decentralisering og mere magt til udvalg. 

JH: Ønsker centralisering og strammere styring med udvalg og økonomi. 

Forsamlingen ønskede skriftlig hemmelig afstemning. 

Yderligere kommentarer: 

Frank Gaba: Bredside til begge kandidater – mistillid til OV og juniorudvalgets medlemmer. JH har 

udvist for lav aktivitet og synlighed. Indstiller at forsamlingen følger JH. 

Yderligere indlæg afslørede bekymring vedr. konflikt mellem junior-udvalg og trænergruppe. 

Afstemning: 

JH: 53 stemmer 

OV: 8 stemmer 

2 blanke. 

Jan Hansen er af forsamlingen genvalgt som formand. 

7. Valg af kasserer i ulige år (Hans Christian Andersen ikke på valg, punkt udgår) 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 i lige år 

På valg er: Bettina Jensen, Hanne Bundgaard og Christian Færgemann. Som følge af udfaldet på 

formandsvalget ønsker disse ikke genvalg. Yderligere ønsker også Ole Vorm at trække sig fra 

bestyrelsen. Der skal herefter findes 4 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Lis Gaba opstiller – godkendes af forsamlingen. 

Mikkels Schäfer opstiller – godkendes af forsamlingen. 

John F. Hansen opstiller – godkendes af forsamlingen. 

Anders Wognsen opstiller for en 1.års periode som erstatning for Ole Vorm – godkendes af 

forsamlingen. 

Bestyrelsen består herefter af: Jan Hansen, Hans Christian Andersen, Kenneth Jensen, Lis Gaba, 

Mikkel Schäfer, John F. Hansen, Anders Wognsen. Konstituering tirsdag 20. marts. 
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9. Valg af bestyrelsessuppleanter - 2 suppleanter hvert år. 

Kristian Harbo opstiller som 1. suppleant – godkendes af forsamlingen. 

Bestyrelsen opfordret af dirigent til at fortsætte arbejdet med at finde 2. suppleant. Efterfølgende 

er Claus Dalgaard blevet tilknyttet. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Ebbe Fogh, modtager genvalg – godkendes af forsamlingen. 

Torben Madsen (modtog genvalg, ønsker at blive udskiftet næste år) – godkendes af forsamlingen. 

Ingen revisor-suppleant – bestyrelsen arbejder for at finde emne. 

 

11.   Eventuelt 

  Intet. 

Formand Jan Hansen ønskede efter generalforsamlingens afslutning at takke afgående 

bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, samt aflevere erkendtlighed som udtryk for klubbens 

påskønnelse. 

Ligeledes takkes dirigent Peter Schack Larsen med en erkendtlighed. 

 

12.   Underskrift 

 

FBT Formand: Jan Hansen   Dato:  

 

_________________________________ 

 

Dirigent: Peter Schack Larsen   Dato: 

 

_________________________________ 
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Velkommen til generalforsamlingen for Fruens Bøge Tennisklub 2018! 
 
Det er igen gået et år, hvor der er sket mange ting både i Fruens Bøge Tennisklub og i det hele taget i 
tennismiljøet i Odense. 
 
I klubben kæmper vi fortsat med medlemstilgang, selvom der løbende bliver sat mange skibe i søen for både 
at få nye medlemmer, og for at fastholde de eksisterende. Men selvom det er en ringe trøst, så er det et 
landsdækkende problem. Men de enkelte underudvalg vil redegøre nærmere for de tiltag, som dels er 
foretaget og som er planlagt i 2018. 
 
Med henblik på effektuering af juniortræningen, har vi på et forsøgsstadie indledt et samarbejde med TCO, 
som betyder, at Fruens Bøgespillerne og TCO spillerne i vidt omfang træner sammen. Bettina Jensen vil 
redegøre nærmere herom.  
 
En stor begivenhed i klubben i 2017 var afholdelse af ITF-turneringen i juni. Det er anden gang, Fruens 
Bøge Tennisklub har været vært for turneringen, som indebar topklassetennis på anlægget over en uges tid. 
Kenneth Jensen var klubbens tovholder og ydede et fantastisk stykke arbejde, som indebar en rigtig god 
indtægt til klubben.  
 
På den samlede tennisfront i Odense er den mest skælsættende begivenhed nok udviklingen i 
Marienlystcentret, hvor vi har henlagt det meste af vores træning til de 6 indendørsbaner. Her har 
Marienlystcentret kastet håndklædet i ringen med hensyn til at driften af tennnisbanerne, og Tennisklubberne 
i Odense er i forhandling med Odense Kommune, omkring overdragelse af driften af banerne. I udvalget 
sidder fra ”tennisverdenen” formændene for Fruens Bøge og TCO, Hans Christian Andersen fra Fruens Bøge 
Tennisklub, Morten Henriksen fra Fruens Bøge Tennisklub samt Kai Holm fra Fyns Tennisunion. Udvalget 
vil formentlig blive udvidet med et medlem repræsenterende de øvrige Odenseklubber. 
 
Odense Kommune kræver i den forbindelse at driften overtages af en fælles forening drevet af de 
Odenseanske tennisklubber. Odense Kommune kræver samtidigt, at den nye forening har et vist økonomisk 
fundament, hvilket er årsagen til, at vi foreslår den ekstraordinære kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. 
medlem. Dette vil give en kapital på ca. 150.000 kr. På et fællesmøde, arrangeret af FTU, med de øvrige 
tennisklubber i Odense, blev oplysningen om indskuddet på 100 kr. pr. medlem positivt modtaget, men vi 
synes det er rimeligt, at det er generalforsamlingen her i Fruens Bøge, der tager den endelige beslutning. 
 
Forhandlingerne omkring overtagelse af driften er stadig ikke tilendebragt, men hvis det hele falder på plads, 
vil det formentlig ske fra 01.07.2018.  
 
Men med ønsket om et rigtigt godt kommende tennisår og med tak til jer alle, som yder et frivilligt arbejde i 
klubben vil bestyrelsesudvalgene redegøre for de aktiviteter, som har fundet sted i disse. 
 

Rekrutteringsudvalget 
Tennissporten i Vestdanmark er præget af faldende interesse og dermed faldende medlemstal i næsten alle 
klubber – herunder også Fruens Bøge Tennisklub. Det er for bestyrelsen meget vigtigt at stoppe og på sigt 
vende denne negative udvikling for Fruens Bøge Tennisklub. Klubbens store udfordring de kommende år er 
ligeledes medlemmernes aldersfordeling – ca. 40 % af FBT’s medlemmerne er 65 år eller derover, og kun ca. 
25% af medlemmerne er under 30 år.   
 
2017 
Den 29. april 2017 afholdes Tennissportens Dag. Som optakt til dagen uddeltes postkort af klubben juniores 
til ca. 4000 husstande i Dalum og Sanderum. Desuden afholdtes tennis arrangement i Dalum Centret og 
foran Menu i Sanderum af klubbens juniores. Det lykkedes på denne måde at gennemføre en velbesøgt 
tennissportens dag med mere 50 registrerede besøgende ikke-medlemmer i alle aldre. Halvdelen gik derfra 
med et konkret træningstilbud og de fleste meldte sig ind i klubben. 
 
I uge 26 afholdes igen i år Sommer Tennisskole for ca. 45 børn – halvdelen var ikke medlemmer. Flere af 
disse fik konkret træningstilbud og meldte sig ind i FBT. 



Beretning fra bestyrelsen på generalforsamlingen 
14.03.2018 

 

 
Tiltag i 2018 
Den negative vækst i FBT er desværre ikke vendt trods en del nye medlemmer i 2017. Flere og flere forlader 
klubben. Derfor har FBT lavet en vækst aftale med Dansk Tennis Forbund. Desuden skal både tennissportens 
dag og sommer tennisskolen i 2018 eksponeres endnu mere. Samtidig har vi brug for en målrettet indsats for 
at få nye medlemmer blandt seniorer og veteraner. Dette kan ske via virksomhedstilbud, tilbud til studerende, 
forældretennis m.m. Flere tennisklubber i Danmark har vendt den negative udvikling ved hjælp af tilbud om 
Padel tennis. Bestyrelsen arbejder derfor på muligheden for at etablering af Padeltennisbaner ved 
Dalumhallerne. 
  
Bestyrelsen og rekrutteringsudvalget har inderligt brug for medlemmernes hjælp. Vi har brug for en 
hjælpende hånd i forbindelse forskellige arrangementer som tennissportens dag, sommer tennisskole m.m. 
Desuden har vi brug for medlemmer med kontakter samt medlemmer med erfaring indenfor markedsføring, 
udfærdigelse af tryksager/reklamer m.m. Vi har brug for medlemmernes hjælp til vækst, hvis vi fortsat skal 
kunne drive en god, hyggelig og rentabel tennisklub.   
 

Aktivitetsudvalget 
Lørdag d. 29. April var der standerhejsning i tennisklubben. Vejret viste sig ikke fra sin bedste side -  men 
traditionen tro blev flaget hejst akkompagnere af de fremmødte klubmedlemmer. Erik Aablad og Morten 
Henriksen blev velfortjent årets Fruens Bøger. 
 
Standerhejsningen blev efterfulgt af Tennis Sportens dag. Sammen med Mads Elholm havde elitespillere og 
forældre stået for omdeling af ca. 1200 flyers til husstande i lokal området med invitation til besøg i deres 
lokale tennisklub.  
 
I klubben på Dalumvej bød familien Færgemann alle velkommen  og klubbens dygtige træner anført af 
Frank Gaba og tog sig af nysgerrige tennisinteresserede gæster, der fik  en introduktion til tennisspillet og 
mulighed for at prøve kræfter med ketcher og bold på klubbens baner. Tennis sportens dag havde et rigtig 
godt fremmøde af interesserede og nysgerrige gæster, der efterfølgende har givet positiv tilvækst på klubbens 
medlemsliste.  
 
Under ITF turneringen havde Fruens Bøge Tennis Klub besøg af mellem 8 og 10 indskolingsklasser fra 
lokalområdets skoler. Med klubbens engagerede juniortrænere havde en fantastisk formiddag, hvor alle 
børnene prøvede kræfter med tennissporten på en sjov måde og ikke mindst fik lov at opleve tennis i 
verdensklasse spillet af unge spillere fra hele verden. Skoler og lærer har alle meldt positivt tilbage og takker 
for en sjov og god oplevelse.  
 
I uge 26 var banerne og klubhuset på Dalumvej vært for årets sommertennisskole. Mathilde Henriksen 
styrede tennisskolen i samarbejde med flere af klubbens trænere. Tennisskolen var garant for en fantastisk 
uge for ca. 60 børn mellem 7 og 12 år. En uge med stor, positiv  energi, tennissjov – tennisspil, godt humør 
og samvær.  I år er tennisskolen uge 27 og vi ønsker os solskin hele ugen. 
 
I sensommeren havde vi besøg af vores venskabsklub fra tyske Mürwik. Fra Lørdag middag til  søndag var 
der samlet ca. 40 tennisglade børn til en dansk-tysk venskabscamp under kyndig ledelse af Zsombor og 
Andreas Berner her fra Fruens bøge og Volke fra Mürwik Tennisklub. Børnenes forældre bød alle ind med 
uundværlig hjælp i form af bl.a madlavning, tilstedeværelse, hjælp og overnatning i tennishallerne sammen 
med alle børnene. En super oplevelse af fællesskab og hjælpsomhed.  
Søndag formiddag blev klubhus og baner på Dalumvej overtaget af seniorspillere fra Fruens Bøge og 
Mürvik. Cristian Scherer og hans hustru Marianne havde på forhånd gjort et enormt koordineringsarbejde - 
på tysk -for at få hele venskabsarrangementet op at stå.  Ligeledes etableret, organiseret  og iværksat 
morgenmad, frokost, hjælpere og tenniskampe klubberne mellem. Stor tak for det.  Denne weekend med 
Mürvik er en tradition, der er værd at holde i hævd – det er en god tradition!  
 
I løbet af indendørssæsonen har vi haft to minitennisturneringer i samarbejde med TCO. Stævnerne er løbet 
af stablen i hallen på Sct. Knuds Gymnasium. To gode dage med skumtennis for alle aldre og på flere 
niveauer. Alle bakket godt op af spillere, forældre og bedsteforældre.  Et bevis på at alle kan være med og 



Beretning fra bestyrelsen på generalforsamlingen 
14.03.2018 

 

lave noget godt i fællesskab – og det er jo næsten det vigtigste – alligevel skal det nævnes at Fruens Bøge 
spillere begge gang var rigt repræsenteret på sejrsskamlen.  
 
Slutteligt skal de nævnes at der d. 7. April er et #dame –hygge- doublearrangement# i Marienlyst Centeret 
for damespillere fra FBT og TCO anført af Anita Poulsen. I kan evt. få mere info på enten hjemmesiden eller 
facebooksiden.  
 
Hvis man gerne vil være med i aktivitetsudvalget, har gode ideer til arrangementer og aktiviteter er man altid 
velkommen. 
 

Juniorudvalget 
2017 har på mange områder været et spændende og udfordrende år i vores juniorafdeling. Der har været 
mange forskellige tiltag, og igen i år kan vi med glæde fortælle at mange af vores juniorer er med helt 
fremme i toppen i flere årgange. På sidste generalforsamling fortalte vi U8-10 årgangen på turneringsniveau 
for skræmmende lille, ja stort set ikke eksisterende. Men det har, takket været en stor og solid indsats fra 
både træner og forældregruppen, i den grad vist et andet billede i 2017. Et hold med U10 spillere fra Fruens 
Bøge blev flot nummer 2 til DM i sidste sommer.  
 
Vi er klart den førende klub på Fyn (ved ikke om det vidner om så meget) men er også en markant 
juniorafdeling i det vestlige Danmark. Der bliver gjort et stort stykke arbejde på banen og vores trænere gør 
deres for at skabe nogle gode tennisoplevelser. Som også omtalt på tidligere generalforsamling er "det fynske 
marked" hvad angår elitespillere stort set i FBT. Vi arbejder via de yngste årgange på fortsat at udvikle nye 
spillere og på den måde få skabt et solidt fundament og dermed sikre fødekæden i juniorgruppen.  
 
Vi har et godt trænerteam (ja, nok det bedste Vest for Storebælt), som mange andre klubber misunder os. 
Men dette til trods, må vi generelt sige at vi i juniorgruppen har oplevet en stagnation. Og det er ikke kun i 
Fruens Bøge. Der er mange tilbud til de unge mennesker i dag, og i de ældre årgange når flere en alder hvor 
efterskole eller andet tiltrækker. Vi har spillere der fortsætter deres tenniskarriere i enten udlandet eller i 
større københavnske klubber. Så vi er selvfølgelig også stolte over at kunne hjælpe dem på vej videre.  
Men vi skal virkelig være dygtige for fortsat at fastholde og tiltrække de unge mennesker. Vi oplever i 
realiteten ikke at der er svært at tiltrække nye medlemmer, også ned i de yngre årgange, men vi er udfordret i 
forhold til at kunne fastholde dem vi får ind.  
 
Men vi må erkende at kampen om de tennisinteresserede børn der er i Odense er hård. Derfor var det også en 
stor glæde for os at bestyrelserne i FBT og TCO, forud for udendørssæsonen sidste år, blev enige om at 
prøve at lave noget i fællesskab i stedet for at kæmpe om de sammen børn. Vi bor "dør om dør" og har 
gennem de seneste år oplevet at spillere flytter frem og tilbage. Og det giver ikke mening. Så vi er startet i 
det små med i første omgang at lave et træningssamarbejde for nogle af juniorspillerene. På den måde kan vi 
få skabt noget mere volumen og få bedre udnyttelse af vores trænerkapacitet og banekapacitet. Der er mange 
synergier på både træner- og ledelsesfronten. Der er arrangeret fælles turneringer som også gør at vi kan 
afholde flere end hvis det bare var os selv. Så helt klart et samarbejde vi forventer os meget af. MEN Rom 
blev ikke bygget på en dag. Det tager tid for et sådan samarbejde at komme helt op og stå og tid før man kan 
se og høste de mange fordele der er. Vi håber i fællesskab på at få skabt den vækst som begge vores klubber 
virkelig har brug for.  
 
Mathilde Henriksen har igen i år påtaget sig opgaven med at få taget hånd om de helt små som har trænet i år 
har træner i Skt. Knuds Hallen. Vi har de tidligere år være hensat til at træne ude i Idrætshallen, men kva 
vores samarbejde med TCO kunne vi slå træningen sammen på de baner de har på Skt. Knuds. VI glæder os 
til at følge den udvikling af de helt små spillere. 
 
Vi er stadig udfordret at den lange skoledag for de fleste spillere, men syntes egentlig at vi både i den 
forgangne udendørssæson samt indendørssæsonen har formået at får skruet en fornuftig træningsplan 
sammen. 
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Seniorudvalget 

2017 var sportsligt en udfordrende sæson, hvor det blev klart for os at senior-området som et hele har brug 
for det ”lange seje træk”. 
Vi klarede forbliven som elitedivisionsklub endnu en sæson – men pga. omlægning af turneringsstruktur vil  
det blive meget hårdt arbejde at fastholde denne status. 
 
Medlemsmæssigt er senior-området absolut et fokus-punkt. Vi skal skabe nye spændende aktiviteter for 
bredden, fokusere på fastholdelse i overgangen fra junior til senior og være meget opmærksomme på at gøre 
os attraktive for kvinde-spillerne. 
Fremtidigt vil vi forsøge at danne mere socialt interessante forhold, med flere drop-in muligheder. Da vi véd 
at seniorer generelt har en travl hverdag, skal vi gøre det muligt at dyrke tennis på den enkeltes niveau – 
uden at man forpligter spilleren til bastante krav om garanteret fremmøde. 
 
Sportsligt: 
Sæsonen 2017 bød på store udfordringer pga. mistede stam-spillere.  
Dette er delvis positivt, da vi som klub har formået bringe vore bedste juniorer op på et senior-niveau hvor 
evner og ambitioner har gjort dem interessante i andre sammenhænge, både inden for og uden for landets 
grænser. Dette vil sandsynligvis også fremtidigt være vores lod – og vi skal bare være stolte af at vi har et 
miljø der kan være basis for store drømme. 
At vi så har været ramt af lange skadesperioder hos bærende kræfter, gjorde tingene endnu vanskeligere. 
 
Holdturneringen Inde 2016-17: 
1. Damehold måtte kæmpe hårdt for overlevelse, hvilket mislykkedes med tættest mulige margin. 1. Herre 
var i samme situation, men klarede flot skærene i sidste play-off kamp. 
2. Dame måtte også bide i det sure æble og returnere til JF-serien, hvorimod der er en flot basis på drenge-
siden som gjorde at 2. Herre var solidt placeret i 1. Division. 3.Herre vandt deres pulje i JF-serie 1 – så herre-
siden havde den fornødne bredde. 
Holdturneringen ude 2017: 

På damesiden igen meget udfordret, vi rykkede ned med både 1. og 2. dame så vi nu har et hold i hhv. 1. og 
2. division. Herrerne var derimod meget stærke – fastholdt pladsen i elitedivisionen og rykkede op i 1. Div. 
med 2.holdet. Vi havde i år også fynsserie-hold for både herrer og damer, som gjorde en pæn figur. 
Individuelt: 
Vi er ret dominerende på Fyn, de fleste fynsmesterskaber går til FBT. 5 af 6 single-titler landede hos os i 
2017. Samtidig har vi sét at vore juniorer har fået mod på at afprøve sig selv ved DM Senior – meget 
positivt, håber dette er en trend for fremtiden. 
Det absolutte højdepunkt var Mads Elholm’s avancement helt til semifinalen ved Senior DM Inde i 
Skovbakken. Så længe kræfterne rakte var han faktisk også i retning af finalen, men manglende kamp-
træning gjorde at modstanderen Nicolai Ferrigno fra KB trak det længste strå – og i sidste ende også kunne 
ta’ mesterskabstitlen, efterladende et indtryk af Mads som den næst-stærkeste i dén turnering. 
 
Socialt: 
Vi indførte senior/veteran træning som drop-in uden træner om torsdagen – dette for at tilbyde et socialt 
åndehul i klubben, der ikke medfører en væsentlig omkostning for deltageren. Tilbuddet viste sig at være 
meget populært og vil helt sikkert blive videreført denne sæson. Håbet fremtidigt er at flere vil være 
opmærksomme på tilbuddet – og at også de mere turneringsvante vil have lyst til at danne deres egen 
gruppering under dette format. Vi så tydeligt nytten af at man møder mange forskellige ligesindede – og så 
på ugens andre dage kan aftale separate spille-aftaler med dém man er jævnbyrdig med. Vi fik i denne 
sammenhæng også ønsker om at der kunne blive arrangeret deciderede klubmesterskaber. Dette rakte de 
frivilliges ressourcer ikke til, men forhåbentlig vil denne bold kunne tages op i 2018. 
Som det kan afkodes af ovenstående var FASTHOLDELSE vigtigt for klubben i 2017. Dette skal 
selvfølgelig ikke afholde os fra at rekruttere nye medlemmer – her vil voksenintroduktion og et dygtigt 
trænerkorps fortsat være et vigtigt område. 
 
HVILKET leder over et sidste opråb! klubben har behov for flere seniorer der har lyst til at give en hånd 
med. Trods ihærdige forsøg er det fortsat ikke lykkedes at danne et senior-udvalg. Dette må være ambitionen 
for 2018: at vi får dannet en gruppe der kommer med de nødvendige indspil til en rigere hverdag for Fruens 
Bøge’s seniorspillere. 
















