


FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

AFTENENS MENU 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT MED 

REVISIONSPÅTEGNING TIL GODKENDELSE SAMT 

ÅRSBERETNING 

3. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER 

DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE 

ÅRSRAPPORT 

4. INDKOMNE FORSLAG 

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

6. VALG AF REVISOR 

7. EVENTUELT 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

PUNKT 0: REVISOR: ÆNDRING AF NAVN 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

PUNKT 0: REVISOR: ÆNDRING AF NAVN 

FRA  

KIRK REVISION I/S 

CVR-NR. 62 41 47 15  

 

 

TIL  

KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB  

CVR-NR. 35 64 27 81 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

ØRSTED KRO A/S – BERETNING 2015 





FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

ÅRETS RESULTAT - 412.121 

KORRIGERET  FOR 

TILGODE HOS ØRSTED 

KROS VENNER 
-  281.426 

AFSKRIVNING PÅ 

INVENTAR 
- 67.705 

AFSKRIVNING PÅ 

BYGNINGER 
- 14.666 

ADVOKATHONORAR - 57.913 
I ALT - 421.710 
KORRIGERET RESULTAT 9.589 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

3.  

BESLUTNING OM ANVENDELSE 

AF OVERSKUD ELLER DÆKNING 

AF TAB I HENHOLD TIL DEN 

GODKENDTE ÅRSRAPPORT 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

4. INDKOMNE FORSLAG 

 

 

 FØR 

EFTER 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

NY 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

FØR 

EFTER 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

FØR 

EFTER 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

GITTE DAHLERUP 

FLEMMING SEIERSEN 

JOHNNY ANDERSEN 

PETER KRAUSE (GENOPSTILLER IKKE) 

 
 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

6. VALG AF REVISOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESTYRELSEN FORESLÅR: 

 

 

KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB  

CVR-NR. 35 64 27 81 

REGISTRERET REVISOR KURT TELLING JØRGENSEN 

 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

7. EVENTUELT 





FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

AFTENENS MENU 

1. VALG AF DIRIGENT 

2. ÅRSBERETNING 

3. REGNSKAB 

4. GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 

5. INDKOMNE FORSLAG 

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

7. VALG AF REVISOR 

8. EVENTUELT 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

ØRSTED KROS VENNER – BERETNING 2015 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

- ”Vores Kro” 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

3. REGNSKAB 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

3. REGNSKAB 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

ÅRETS RESULTAT - 210.287 

KORRIGERET  FOR 

LØN -  60.000 
ANNONCER - 20.000 
VEDLIGEHOLDELSE - 45.000 

SCENE - 13.000 
EDB - 5.000 
SMÅANSKAFFELSER - 40.000 
I ALT - 183.000 

KORRIGERET RESULTAT -27.000 

REGNSKAB: PERIODEN 2/9 – 2013 TIL 31/12 2014 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

3. REGNSKAB - FORTSAT 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

3. REGNSKAB - FORTSAT 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

4. GODKENDELSE AF ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

5. INDKOMNE FORSLAG 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 

 

PÅ VALG: 

 

TOVE HJORT JENSEN 

BERIT THORNGAARD 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

7. VALG AF REVISOR 

PÅ VALG: 

 

RITA TAMS (ØNSKER IKKE GENVALG) 
 



FU vejledning: 
 

Indsæt foto i rammen 

Klik på grafik-ikonet og vælg et foto fra 

J-drevet (J:\1_Fotos og grafik til 

Powerpoint). 

 

Beskær foto i ramme 

For at beskære et foto i en fastlagt 

ramme, skal du dobbeltklikke på fotoet 

og vælge knappen ”Beskær”. Du kan 

dernæst med musen flytte fotoet til den 

beskæring, du ønsker.  

 

Klik udenfor fotorammen, når du er 

tilfreds med din beskæring. 

 

8. EVENTUELT 


