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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  
Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. 

 afholdt onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00 i Lysthuset 

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S 
 

Dagsorden: 
 

1) Velkomst 

 

2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

3) Orientering om projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 

• Resultat af udbud 

• Igangsætning af projektudførelse 

 

4) Orientering om projekt: Altaner 

Her er i punktform et sammendrag af udvalgte bemærkningerne fra myndighederne og fra vores 

rådgivere på projektet: 

• Ingen altaner på 1. og 5. sal mod gade 

• Altaner mod gade i fulde ranker 

• Anden altantype mod gade end mod gård 

• Altaner på 5. sal mod gård max. 1 m dyb 

• Afskærmning på altan, der ligger mod matrikelskel 

• Ansøgningen skal gøres endelig, dvs. med bindende tilslutning fra andelshaverne 

Revideret budget for altaner gennemgås. 

 

5) Behandling af forslag fra bestyrelsen: 

• Forslag 1: Tilladelse til fuld altan på 1. sal for andelshavere med sammenlagt lejlighed, hvor 

samme andel har brugsret til både stueetagen og 1. sal (p.t. 3 stk. i foreningen). 

• Forslag 2: Tilladelse til fuld altan på 1. sal for andelshaver med brugsret til lejlighed beliggende 

Njalsgade 30A, 1. TV. over foreningens kontorlokaler 

• Forslag 3: Tilladelse til fuld altan på 5. sal mod gård i Egilsgade og Isafjordsgade 

• Forslag 4: Sammatrikulering af foreningens ejendom. Anslået udgift 40.000 kr. 

 

6) Kort status på øvrige projekter, forslag m.v. som blev vedtaget på seneste ordinære 

generalforsamling. 

 

7) Eventuelt 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

Referat: 
 

1) Velkomst ved formand, Peter K. Larsen, herunder præsentation af gæsterne: 

  

Kenneth Gudmundsson, advokat, ØENS Advokatfirma 

Dennis Hansen, VVS-ingeniør, A4 arkitekter og ingeniører 

Steen Rosendal, arkitekt, Møgelhøj Arkitekter 

Jes V. Hansen, partner, Altana 

 

2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

Som dirigent foreslår bestyrelsen, Kenneth Gudmundsson, der blev valgt uden modkandidat. Som referent 

valgtes Jari L. Jensen. Som stemmetællere valgtes Kim Bertelsen og René Bay Wedebye. 

 

Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Repræsenteret var 61 

andelshavere – heraf 5 ved fuldmagt. 

 

3) Orientering om projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 
Dennis Hansen fra foreningens rådgiver, A4 arkitekter og ingeniører, fik ordet. Dennis indledte med at 

forklare status på projektet med renovering af varmtvandsrør og toiletfaldstammer. 

 

Det blev forklaret, at projektet er opdelt i 2 dele: 1) udskiftning af varmtvandsrør (VVS-delen) og 2) 

renovering af toiletfaldstammer (relining = indvendig renovering af faldstammerne). De to delprojekter 

kører med ca. 11/12 ugers forskydning. VVS-delen starter i uge 5, og relining starter i uge 17. Det er 

nødvendigt, da VVS-delen også indeholder udskiftning af nogle rør og faldstammer i kælder – og derfor skal 

være godt foran, inden relining kan starte. 

 

Delprojekt 1 – VVS/udskiftning af varmtvandsrør på bagtrapper – udføres af Finn L. & Davidsen A/S 

Som udgangspunkt foregår hele arbejdet på bagtrapperne. Undtagelsesvist kan det blive nødvendigt at 

komme ind i enkelte lejligheder. Der varsles naturligvis om dette i god tid. Arbejdet med den enkelte 

opgang forventes at tage ca. 3 uger, og i den periode er der INGEN varmtvandsforsyning til lejlighederne. 

Der forsynes med koldt vand som normalt, og der opsættes toilet-/badevogne i gården som kan benyttes i 

perioden. 

Nogle beboerne vil bedt om at tømme (helt eller delvist) deres kælderrum, hvis der gennem rummet løber 

rør og faldstamme, som skal skiftes. De berørte vil blive varslet nogle uger i forvejen. 

Alle anbefales at flytte ting, der ikke kan tåle fugt, og som står på gulvet i kælderrum, da der kan løbe vand 

ind i kælderrummene i forbindelse med arbejdet. Alternativt kan tingene klodses op, så de ikke længere 

står på gulvet. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 67: Er arbejdet i kælderen inkluderet i de 3 uger uden varmt vand i 

lejlighederne. 

Svar fra Dennis: Nej, man skal påregne en periode på ca. 2 uger, hvor der arbejdes med rørene i kælder, 

hvor der ikke vil være varmt vand i lejlighederne i dagtimerne. 

 

I forhold til tidsrammen så kan man håbe på, at håndværkerne bliver hurtigere undervejs i projektet, 

efterhånden som de lærer ejendommen at kende. 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

Delprojekt 2 – relining af toiletfaldstammer – udføres af Greenpibe A/S 

Arbejdsperioden er 5 hverdage pr. opgang. Dvs. typisk opstart mandag og afslutning fredag. Bad/toiletrum 

MÅ IKKE ANVENDES i denne periode, da det vil ødelægge hele renoveringen i den pågældende opgang. 

Køkkenvasken kan frit anvendes – men ikke håndvask, bad og toilet, som er koblet på toiletfaldstammen. 

Beboerne kan anvende toilet-/badevogne, som installeres i gården. Beboere med behov kan bestille et 

tørkloset (campingtoilet), som leveres med fuld service, dvs. tømning og rengøring af selve klosettet. (NB! 

Det er efterfølgende fra A4 blevet bekræftet, at alle får et tørkloset stillet til rådighed. Altså skal de ikke 

bestilles.) 

  

Dag 1 anvendes til afdækning i lejlighederne, afmontering af toilet og afrensning af faldstamme og 

forgreninger. Der skal påregnes en del støj i den forbindelse. Dag 2-4 anvendes til selve relining, hvor 

materialet skal påføres og hærde – påføres og hærde igen. På dag 5 påmonteres toilettet igen – og bade-

/toiletrummet kan atter tages i brug. 

   

I forbindelse med montering af toilettet vil alle andelshavere modtage et tilbud på udskiftning af toilet. Det 

vil foregå på andelshaverens egen regning, og som en separat opgave hos den enkelte. 

 

Vi har oprettet en SMS-service, som er omtalt i varslingsbrevene. Det anvendes til udsende ’nødbeskeder’ 

om fx uventet afbrydelse i vandforsyningen til lejlighederne e.l., som ikke er muligt at varsle i god tid. 

 

Spg. fra andelshaver 73: Kan man få udført andre VVS-opgaver også? 

Svar fra Dennis: I princippet ja, men det er vores opgave at sørge for at tidsplanen overholdes og ikke 

forstyrres af for mange andre opgaver ved siden af. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 86: Hvordan foregår bestilling af tørkloset? 

Svar fra Dennis: Det vil ske i forbindelse med den varsling, som der udsendes omkring relining-projektet. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 169: Hvordan er varslingsperioden? Og er det et problem, hvis man har flisegulv 

i toiletrum? 

Svar fra Dennis: Varsling om VVS er allerede udsendt og varsling om relining er under udarbejdelse og 

udsendes snarest. Der skal ikke ske gennembrydning af gulve, så fliserne er ikke noget problem. 

 

Spørgsmål fra andelshaver ?: Hvad hvis der sker forsinkelser? 

Svar fra Dennis: Der forventes ingen forsinkelser, da der er lagt lidt buffer ind i planen. Men der kan ske 

uheld eller brud på faldstammer, som skal repareres. Det vil normalt forsinke processen med 1-2 dage. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 119: Jeg står og skal lave nyt baderum snart. Bør jeg vente til projektet er 

overstået? 

Svar fra Dennis: Det vil jeg i udgangspunktet anbefale, hvis det er muligt at vente. Egentligt burde det ikke 

være et problem, men det kan ikke udelukkes, at uheldet kan være ude, og du får en ridse på dine helt nye 

fliser e.l. Det ville være synd. 

 

Budgettet for projektet blev forevist forsamlingen med sammenligningstal for de valgte tilbud efter 

afslutning af udbud. Budgettet er vedlagt dette referat som bilag 1. Det kunne konstateres, at de valgte 

tilbud ligger pænt under det budgetterede, hvilket selvfølgeligt er glædeligt. 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

Dirigenten nævnte, at der i det på den ordinære generalforsamling i 2021 vedtagne budget, havde været en 

fejl. Denne fejl var der gjort rede for i bilag/notat udsendt til alle andelshavere den 7. juli 2021. Trods fejlen 

og det dermed utilsigtede lavere budget, så blev det heldigvis stadig muligt at holde sig inden for budgettet, 

da resultatet af udbuddet forelå. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 7: Budgettet indgik som en del af generalforsamlingens beslutningsgrundlag. Jeg 

stemte netop på budget A (relining) pga. den store forskel i økonomien. Jeg mener, at der var fejl i 

beslutningsgrundlaget, og jeg vil gerne vide, hvordan bestyrelsen forholder sig til det. 

Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Der er ingen tvivl om, at vi er rigtig kede af, at der har været fejl i 

budgettet. Det blev også drøftet i bestyrelsen, hvad der var det rigtige at gøre. Notat med forklaring blev 

udsendt 7. juli 2021 og på den baggrund kom der kun 1 henvendelse – fra andelshaver 7 – den 6. oktober 

2021, altså ca. 3 mdr. senere, hvor projektet for længst var skudt i gang. 

Det er bestyrelsens klare vurdering, at ikke kun økonomien var afgørende for generalforsamlingens valg af 

budget A (relining) fremfor budget B (totaludskiftning af faldstammer), da dette medfører væsentlig mindre 

gene for den enkelte. Derfor blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at indkalde til en ny 

generalforsamling for at korrigere budgettet. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 7: Men budgettet gik alene på økonomien og ikke andre forhold. Budgettet 

ligger ca. 35% over de endelige tilbud. Hvad giver det bestyrelsen af tanker omkring fastsættelse af 

hensættelser i regnskabet – som påvirker fastsættelse af andelsværdien – ved fremtidige projekter? Måske 

det skulle genovervejes. 

Svar fra Sus (bestyrelsesmedlem): Budgetter og hensættelser revurderes hvert år. Og det skal vi naturligvis 

fortsat gøre. 

Kommentar fra dirigent: Budget for projektet er fastsat af rådgiver på projektet, som bestyrelsen må antage 

at være velovervejet. Det er det eneste udgangspunkt bestyrelsen har at gå ud fra. Det er helt naturligt, at 

man forsøger at budgettere tilpas højt, da en for lav budgettering kan give problemer og nødvendiggøre 

indkaldelse til en ny generalforsamling. 

Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Vi har jo lært, at vi skal hensætte, når vi står overfor store 

projekter, så vi ikke får overprissager ved andelsoverdragelser. Og der skal fortsat ske en årlig og fornuftig 

vurdering af behovet for hensættelser. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 5: Hvad betyder det, når der i budgettet er nævnt en udgift til udskiftning af 

messingkomponenter? 

Svar fra Dennis: Hvis der i overgangen fra varmtvandsstrengen til rørføringen ind til lejligheden sidder nogle 

overgange i messing, så skiftes disse. Messing vil være det svageste led, når resten udskiftes til stål, og 

risikerer at ’blive ædt op’ med tiden. Det er i øvrigt også anbefalingen, at messing dele/rør inde i 

lejlighederne skiftes af andelshaverne, så vandskader kan forebygges. 

Kommentar fra Peter (bestyrelsesmedlem): Vi udsender en mere udførlig beskrivelse og anbefaling omkring 

dette til alle andelshavere. 

  

Spørgsmål fra andelshaver 43: Vi er blevet bedt om at aflevere nøgler til vores lejligheder nu den 23. januar. 

Men I kommer først til vores opgang meget senere på året. Hvorfor skal vi så aflevere nøgle allerede nu? 

Svar fra Dennis: Vores erfaring er, at beboere glemmer at aflevere nøgler, hvis det varsles for tidligt. 

Administrativt er det også nemmere kun at arbejde med 1 deadline. 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

Spørgsmål fra andelshaver 169: Hvordan er varslingsperioden omkring de andelshavere, som skal tømme 

kælderrum? 

Svar fra Dennis: De første vil blive varslet i den kommende uge. Ellers forventes en varsling på 2-3 uger. 

Punktet afsluttes og Dennis Hansen forlader generalforsamlingen. 

 

4) Orientering om projekt: Altaner  

Steen Rosendal, Møgelhøj Arkitekter, indledte med en kort status på projektet. Ansøgningen indsendt før 

nytår 2020/2021. Svar er kommet fra myndighederne med nogle forbehold og ”anbefalinger” til den 

endelige ansøgning. Målet er, at der skal laves en endelig ansøgning snarest muligt, så byggetilladelse kan 

udstedes. Derfor er det nødvendigt, at andelshavernes tilmeldinger til projektet bliver endelige og 

bindende. 

Der er stor usikkerhed omkring kommunens regler, som bliver ændret ofte. Reglerne blev ændret for 3 år 

siden – og er nu lige blevet det igen. Derfor anbefales det, at man er med nu, hvis man ønsker en altan. 

 

Som det fremgår af indkaldelsen, så er der bl.a. udfordringer med altan på 1. sal mod gade. Her er der lavet 

et godt arbejde af andelshaver, Mathilde, som kender til byggesagsbehandling i sit job. Det er et godt 

eksempel på, at der kan være områder, hvor kommunen anbefaler, at vi ikke ansøger om altan, men hvor 

det er værd at tage en drøftelse med kommunen om dette. 

 

Jes V. Hansen, Altana, fortæller indledningsvist, at han hjælper med at få lavet den rigtige ansøgning, da 

han har stor erfaring med dette og ofte er i dialog med kommunens byggesagsbehandlere omkring 

lignende projekter. Det er som er indsendt til kommunen i december 2020 er en grovskitseret ansøgning 

med vores bud på, hvor altanerne kan placeres med udgangspunkt i andelshavernes indmeldinger – og med 

henblik på, hvor der er størst sandsynlighed for at det kan godkendes. Altså er det IKKE den endelige 

placering af altanerne, som fremgår af de tegninger, der her vises i præsentationen (vedlagt dette referat 

som bilag 2). Tegningerne vil afspejle tilbagemeldingerne fra kommunen, men som Steen nævnte, så er der 

stadig nogle punkter, som vi skal prøve at kæmpe for, fx altan på 1. sal mod gade, og at gadealtaner skal 

sidde i fuldstændige ranker. Dvs. at alle eller ingen i samme opgang/side (2.-4. sal) skal have altan. Af 

erfaring ved vi, at kommunen evt. vil acceptere at dispensere fra dette, da hullerne forventes udfyldt 

senere ved evt. kommende altanprojekter. 

 

Men nu skal vi til at være mere konkrete – og ansøgningen skal gøres endelig. 

 

Jes gennemgik præsentationen med illustrationer af, hvordan altanerne kunne tage sig ud på ejendommen. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 86: Det er tidligere besluttet, at vi kun vil tillade fransk altan i stuen og spansk 

altan på 1. sal. Hvorfor tillades nu fuld altan på 1. sal? 

Svar fra dirigenten: Den beslutning er stadig gældende, indtil generalforsamlingen evt. beslutter noget 

andet. 

Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Det er meget svært projekt, som bestyrelsen har overtaget fra 

det tidligere altanudvalg. Der har været afholdt beboermøder og altaner er besluttet på tidligere 

generalforsamling. Det er meget forvirrende, hvad der er blevet sagt særligt på beboermøderne – hvem må 

få altan? Og hvilken type? Bestyrelsen har samlet henvendelser fra beboerne op siden generalforsamlingen, 

hvor altanprojektet blev besluttet. Det har givet anledning til, at vi ønsker at spørge generalforsamlingen 

om de forslag, som fremgår af punkt 5. Det skal ikke ses som bestyrelsens indstilling, at det godkendes – 

men bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til disse forslag. 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

 

Kommentar fra andelshaver 86: Der er også hensyn at tage til indkig, hvis der sættes altaner på fx Njalsgade 

24A mod gården. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 112: Hvad var egentlig årsagen til, at vi skulle søge så hurtigt og nå det inden 

nytåret 2020/2021? 

Svar fra Jes: Ellers så ville mange af de ønsker, som er kommet fra jer, slet ikke kunne lade sig gøre, da nye 

regler/retningslinjer er indført hos kommunen. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 46: Hvorfor er mange altaner placeret et andet sted på illustrationerne, end der 

hvor vi har ønsket det? 

Svar fra Jes: Det er kun for at ”behage” kommunen – altså for at øge chancen for en godkendelse af hele 

projektet. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 73: Hvad er kommunens begrundelse for afslag på altaner på 1. sal mod gade? 

Svar fra Jes: De mener, at det bryder butiksfacaderne, at det kolliderer med hoveddørenes udsmykning, og 

at de kommer til at ligge for tæt på terræn. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 8: Illustrationerne viser ikke alle steder, at altanerne sidder i fulde ranker. 

Hvorfor ikke? 

Svar fra Jes: Det er netop fordi, at vi vil anfægte den beslutning med henvisning til, at det har man 

accepteret andre steder – og at hullerne forventes udfyldt senere. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 36: Trods kommunens afslag på gadealtaner på 5. sal, vil det så ikke være muligt 

med en fransk altan på 5. sal? Jeg vil rigtig gerne have en fransk gadealtan. Kan der ikke gives et 

forslag/tilbud på det? 

Svar fra Jes: Det er næppe muligt, da det stadig vil bryde murkronen på ejendommen, hvilket kommunen 

som udgangspunkt ikke vil acceptere. Det er måske muligt at lave, men så er der tale om et helt andet 

projekt. Det vil forsinke processen. Bedre at tage det som et projekt senere. 

Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Vi oplever hele tiden, at tingene ændrer sig – eller at ting kan 

lade sig gøre, som vi ikke har hørt om før. Det kan blive nødvendigt med en ny beslutning på en 

generalforsamling, hvis ønsker fra andelshaverne ikke tidligere er besluttet af generalforsamlingen. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 5: Jeg kan se, at min altan ikke er placeret korrekt på illustrationen. Kan den 

flyttes? 

Svar fra Jes: Der skal indgives en ny og bindende tilkendegivelse, hvor du skal anføre din ønskede placering 

af altanen. Så er det det, vi tager med videre i ansøgningen. De andelshavere, der har ønsker, som ikke kan 

opfyldes, vil blive kontaktet for en drøftelse af andre muligheder. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 97: Skal I have vores tilkendegivelser nu? 

Svar fra Steen: Nej, der kommer materiale ud til alle andelshavere omkring endelig tilslutning til projektet. 

Det kan være, at der er kommet nye andelshavere til foreningen, som ønsker altan, hvor der tidligere ikke 

er indgivet ønske om altan. De kan stadig nå at komme med. Det er nødvendigt med en snarlig deadline for 

endelig og bindende tilmelding, som meldes ud fra bestyrelsen. Hvis vi skal tage tilmeldinger med, som 

kommer efter næste deadline for tilmelding, så skal man påregne en omkostning til den eftertilmeldte 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 

 

andelshaver på ca. 10.000 kr. Det skyldes, at der så skal laves nye tegninger, og der skal laves ændringer i 

ansøgningen til kommunen.  

 

Kommentar fra Jes og Steen på spørgsmål om altaners dybde i gården: 5. sals gårdaltaner kan få en dybde 

på 100 cm, som er kommunens regler. En fuld gårdaltan vil få en dybde på 130 cm. Der er i øvrigt os 

bekendt kun 3 firmaer, som kan lave altaner på 5. sal af den type, der er krævet her. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 125: Hvis man har sammenlagt lejligheder, kan man så få 2 altaner? 

Svar fra Jes: Ja 

 

Kommentar fra andelshaver 115: Jeg savner en ordentlig visualisering af, hvordan vores gård vil se ud med 

altaner på begge sider. Det er vigtigt, at vi kan se, hvordan det påvirker gårdrummet. 

Svar fra Jes: Vi kommer til at lave sådanne illustrationer. De, som fremgår af min præsentation, er lavet 

med fokus på facaderne og er ikke en præcis illustration af gården. 

 

Kommentar fra andelshaver 97: Illustrationerne passer ikke med de ønsker vi har indgivet. 

Svar fra Jes: Det er ikke de endelige placeringer af altaner, som fremgår af illustrationerne, men vores bud 

på, hvor de bedst kunne sidde. Vi laver nye tegninger efter modtagelsen af endelige og bindende tilmelding 

til projektet med angivelse af jeres ønske til placeringen af altanen. 

Kommentar fra Steen: Vi er startet et sted – og så bevæger vi os længere og længere hen mod den endelige 

placering af alle altaner, som danner grundlag for den endelig ansøgning til kommunen. 

 

Kommentar fra andelshaver 86: I bør vide, at alle køkkener ligger ved siden af trappeopgangene mod 

gården. Så det giver ikke mening, at I generelt har placeret altaner der. 

Svar fra Steen: Vi skal ikke bestemme, hvor altanerne skal sidde. 

Kommentar fra dirigenten: Vi kan konkludere, at de viste illustrationer er vejledende – og vi får et endeligt 

resultat senere. Der udsendes materiale til alle andelshavere, hvorefter man kan tilslutte sig projektet og 

angive ønske til placering af altanen. 

 

Kommentar fra andelshaver 125: Jeg synes, at bestyrelsen skal sikre, at tegninger m.v. afspejler de ønsker, 

som vi har indgivet. Det er lidt spild af tid, når det er så ukonkret lige nu. Det kunne være rart med en 

beskrivelse i punktform: hvad er muligt? og hvad er ikke muligt?  

Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Tro mig, det har været et svært projekt for bestyrelsen at navigere i. 

Men vi vil gøre vores bedste, så materialet til alle andelshavere fremadrettet bliver meget mere konkret. 

Kommentar fra Julie (bestyrelsesmedlem): Vi skal huske, at uanset, hvad vi beslutter, så er intet endnu 

godkendt af kommunen. 

Kommentar fra Jes: Vi vil gerne være mere konkrete, men der kan ikke udstedes nogle garantier for, at det 

vi skriver, kan lade sig gøre. Det er i sidste ende kommunen som skal godkende hele projektet. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 115: Ville det som et alternativ være muligt at få fransk altan mod gaden på 1. 

sal, hvis kommunen ikke vil godkende fulde altaner? 

Svar fra Jes: Jeg tror ikke, at det gør en forskel, da det stadig bryder butiksfacaderne. Men lad os se, hvad 

de siger.  

Spørgsmål fra andelshaver 30: Hvad er den forventede tidshorisont på projektet? 

Svar fra Jes: Det er endnu svært at sige, da det afhænger af kommunens ekspeditionstid. Hvis vi har jeres 

endelige tilkendegivelser inden for et par måneder, så kunne vi håbe på at få en byggetilladelse til sommer 
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engang. Sådanne projekter er altid en langstrakt proces – og I er jo ca. 160 andelshavere, der skal 

inddrages. 

Kommentar fra andelshaver 5: Jeg har talt med beboere i naboejendommen, som fik altaner i 2021. Det har 

taget 7 år fra de startede op, og til der kom altaner. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 158: Kan man selv vælge om man vil have altanen ved køkkenet eller ved stuen 

ind mod gården? 

Svar fra Jes: Ja, det kan man. Det er naturligt, at indretningen i den enkelte lejlighed er forskellig, hvilket 

kan give forskellige ønsker til altanens placering. 

 

Kommentar fra dirigenten: Vi kan altså nu afvente udsendelse af yderligere og mere konkret materiale til 

alle andelshavere, som danner grundlag for den endelige tilslutning til projektet. 

 

Kommentar fra andelshaver 113: Det er vigtigt, at materialet også indeholder en beskrivelse af, hvor 

omfattende arbejde, der skal ske inde i lejligheden. Fx hvis gulv skal brækkes op m.v. 

Svar fra Jes: Vi vil lave en beskrivelse af det forventede omfang. 

 

Nyt revideret budget for altanprojektet blev fremlagt af foreningens bogholder, Jari L. Jensen. Budgettet, 

der er vedlagt dette referat som bilag 3, viser den forventede huslejebetaling for de forskellige typer 

altaner. Beregningerne er baseret på et 30-årigt fastforrentede realkreditlån ud fra det aktuelle 

renteniveau. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 70: Jeg kan se, at prisen for den enkelte altan fremgår af budgettet. Vil det være 

muligt at købe sin altan, så den blev en del af andelen? 

Svar fra Jari: Nej, det er ikke muligt, da det forslag, som det daværende altanudvalg indstillede og fik 

vedtaget på generalforsamlingen ikke giver den mulighed. Det vil kræve en anden beslutning af 

generalforsamlingen. Altanerne tilhører derfor foreningen og ikke den enkelte andelshaver. Det er også en 

vigtig pointe i forhold til vedligeholdelse af altanerne. 

 

5) Behandling af forslag 

Dirigenten indledte punktet med en præcisering af forslag 1 og 2, hvor der i begge tilfælde er tale om 

altaner mod gården og ikke mod gaden. 

 

Forslag 1 blev sendt til afstemning og blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 

Forslag 2 blev sendt til afstemning og blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 

Forslag 3 blev sendt til afstemning og blev vedtager med et overvejende flertal for forslaget. 

 

I forhold til forslag 4, så forklarede Steen Rosendal kort årsagen til forslaget. Ejendommen består i dag af 5 

matrikelnumre - altså er ejendommens grund sammensat af 5 grundstykker i henhold til registreringerne 

hos kort- og matrikelstyrelsen. For altanprojektet får det den betydning, at altaner, der opsættes mod 

matrikelskellet, skal have en afskærmning mod skellet. Det er ikke så hensigtsmæssigt, da det skygger for 

solen og ikke pynter på ejendommen. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 115: En sammatrikulering bør være en del af altanprojektet, da det kun 

tilgodeser dem, der skal have altan. Er der her tale om en foreningsudgift, som vi alle er med til at betale? 

Svar fra dirigenten: Som forslaget er fremsat, så er det en foreningsudgift.  
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Kommentar fra Jacob (bestyrelsen): Det kan potentielt komme alle til gode, da det bliver billigere for 

foreningen af søge byggetilladelser fremover. I dag skal der søges om 5 byggetilladelser, hvis der fx skal 

skiftes tag e.l., som vedrører hele ejendommen. 

 

Kommentar fra andelshaver 115: Jeg vil gerne stille et ændringsforslag, så udgiften bliver betalt i 

altanprojektet. 

Svar fra dirigenten: Ændringsforslaget må desværre afvises. 

Kommentar fra andelshaver 5: Det er jo småpenge, hvis det max. koster 40.000 kr. 

 

Kommentar fra andelshaver 82: Er det ikke farligt at beslutte, hvis det betyder, at der kan være problemer 

med at søge tilskud/midler fra det offentlige til kommende projekter? 

Svar fra dirigenten: Det er min opfattelse, at det ingen betydning har, men det skal måske undersøges 

nærmere. 

Kommentar fra bestyrelsen: Vi har fået et mundtligt svar fra kommunen, som siger, at det ingen betydning 

har. Det samme svarer jurist fra ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) på vores skriftlige 

henvendelse. 

 

Kommentar fra andelshaver 7: Jeg er glad for at kunne konstatere, at bestyrelsen finder det vigtigt at have 

et ordentligt beslutningsgrundlag. Jeg foreslår i øvrigt, at sammatrikuleringen kun omfatter 4 af de 5 

matrikler, så vi står tilbage med 2. Den ene skulle udgøre Egilsgade 29A-31B (også kaldet ’villaen’), som 

ligger i sin egen bygning. 

Kommentar fra andelshaver 5: Jeg tror også, at antallet af matrikler kan have betydning ved 

fjernvarmeforsyningsrør til ejendommen. 

 

Kommentar fra dirigenten: Dette forslag ændres til at give bestyrelsen bemyndigelse til at anvende 40.000 

kr. på at undersøge evt. konsekvenser ved en sammatrikulering og dernæst gennemføre 

sammatrikuleringen, hvis det findes forsvarligt. 

 

Forud for afstemning om forslag 4 blev det præciseret, at en sammatrikulering af ejendommen også skal 

godkendes af myndighederne. Forslag 4 blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 

 

Slutteligt en opfordring fra andelshaver 7: Kunne bestyrelsen eller andre ikke lave en samling over 

rammerne for, hvad der nu er besluttet i forhold til altaner i foreningen. 

Svar fra Jari: Det anser jeg for muligt at lave til udsendelse sammen med materialet om projektet i øvrigt. 

 

6) Kort status på øvrige projekter 

Julie (bestyrelsesmedlem) orienterede om følgende projekter, som blev vedtaget på seneste ordinære 

generalforsamling (enten som særskilt forslag eller som en del af budget og vedligeholdelsesplan for 2021), 

men som endnu ikke er gennemførte: 

 

Ændring af taget på skur i den østlige ende af gården 

Det har været en kamp at skaffe håndværkertilbud på denne opgave. Budgettet vedtaget af 

generalforsamlingen er 50.000 kr., men de 3 tilbud, der nu endeligt er modtaget, ligger alle over 90.000 kr. 

Bestyrelsen ser sig derfor ikke bemyndiget til at gennemføre projektet. Det skal evt. vedtages igen på næste 

generalforsamling med et nyt forhøjet budget. 
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Nye trappesten ved hoveddørene 

Stenene er bestilt i november, men leveringstiden er ca. 3-4 mdr. Så vi afventer levering og efterfølgende 

montering. Der er tale om nogle vedligeholdelsesfri egyptiske sandsten. Trappestenen lægges som 1 stor 

sten i stedet for 2 sten, som sættes sammen, hvilket man typisk ser. At lave det som 1 sten giver et pænere 

udtryk og skulle give mindre risiko for frostskader o.l. 

 

Port og gitter 

Også her har der været store udfordringer med at få håndværkere til at se på opgaven. Der har dog været 

besøg af et par firmaer. Løsningen, som der sigtes efter, er med et højere gitter inde i hækken mod hhv. 

Egilsgade 27B og 29A, så det i højere grad forhindrer indtrængen af ubudne gæster i gården. Derudover er 

der undersøgt muligheder for en elektrisk port med anvendelse af en nøglebrik i stedet for en traditionel 

nøgle. Udfordringen er, at hvis strømmen går, så kan porten ikke åbnes. Der undersøges fortsat, om der 

findes en bedre løsning. 

 

Renovering af foreningens kontor i Njalsgade 30A 

Igen er der problemer med at få håndværkere til at give tilbud på en totalentreprise. Bestyrelsen er derfor 

gået i gang med at hente tilbud ved en opdeling i etaper. Der hentes derfor tilbud på maling, reparation af 

el og ny belysning, ny sanitet på toilettet og andre småting. Fornyelse af køkkenet kommer formentligt som 

det sidste. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 5: Kigger bestyrelsen på et projekt med fornyelse af kælderdøre – særligt døren i 

mellemgang fra gård til Njalsgade? 

Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Ja, det er også noget, som vi kigger på. 

 

7) Eventuelt  

Intet til dette punkt. 

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 21.28 med en tak for deltagelsen til de fremmødte. 

 

Godkendelse af referat: 

Nærværende referat godkendes hermed i henhold til digital signering af: 

 

Dirigent:  Kenneth Gudmundsson 

 

Bestyrelsen:  Peter K. Larsen, Sus Hartung, Jacob Herrestrup, Julie Bay Wedebye og Jens la Cour 

 

----- 

 

Bilag til referatet: 

 

Bilag 1: Budget for projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 

Bilag 2: Præsentation fra Jes V. Hansen, Altana 

Bilag 3: Foreløbigt budget for altanprojektet 
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h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGBDCCBOygAwIBAgIEWnfnWDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkxMTEwMTQ0
NjMwWhcNMjIxMTEwMTUxNjMwWjB4MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxPjAXBgNVBAMMEEphY29iIEhlcnJlc3RydXAwIwYDVQQFExxQ
SUQ6OTIwOC0yMDAyLTItOTk3NjI3MzE3OTA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAlIYI3Ajo1kNPk7vbT0TdIAgiSxN66qFml2cd9P6YkJj+vQltmHstT3BJm2qMZHWRL+pqpYdU
5ynyqlSnZ/k09/SHYwNh4GOrIMKElgbpXFQp6bKkCT4MDFlsyTnU1igcFKt7MrD7XJtMWb6P+EnC
BIu22OKICGaTo216i5LqSb1Q3D0cpzOVi9uM++vlf7mclj4+BlYEtmnDvlsQLXTRSV4QrOmD7dWh
rQ78W6KFZCuLPL2davcx/wrO1hpvESBtB3McrIN9IiCwbAOU7WQvwW8KUjLU6pvz8RwDX8nq0iqd
GD6brpbVokRHgHNuBmjSFllaqTwn7huubj52msfOCwIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0
MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQw
OC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEB
AQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkw
ge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2Vy
dGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVu
dGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQw
OCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9u
ZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1Qy
NDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDU4NDIwHwYD
VR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFJZFY5s5qeqqVupYFhsFXLdl
WDQQMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAC2D8PiYyquMHlsTnOCPr6nZr001uxrd
C7sBhHaLxurmDDwK68IlSmdBz5V0r6xEBaiM70HhloxZ6pkQPlwuXtAPiHFP5iCPSOrjygByPVRE
wEt1nzpfuXfKVeOJpwxS7ixgEPh45i2Yc7b6hvwFfr8I6QNFC3vNUJhcFPu1B1pxw9zh9LNTkEPK
6N31oC3rhHSkaWYOQgKnz2338v4KOuGbWbKjM1XtVAzQ/hyk+rqj3UDn15pTNne+HfhVCQ3VMdnV
cD102cVS7KaRH23lskoUKUx8QQ3Z99oLoavnPPYHJWWGshXd1Jqb/v9T1rjQu9Jsrmbaskumj7mR
IyOlXPA=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+RUdGMjAyMiBSZWZlcmF0LnBkZjogZTlmNTBiOTEwYjRhOTE1MjVlZDBkYjU5OGJhZjY5ZDRjNzI4NWNlYzcwZDQ1MmQzM2I5OGQxOWM4YTQ1ZTg1ZTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2IxZDNiODEtYTgzMS00Njk3LTk2YTktZGYxZGZkMTQ5NjAyPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken Mr2XrX+izmLcH1hu2rf2+9DHjLH+oMc9V0uxf/SclxM=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNV8yXzEgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE1LjIgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge d3bd4b9f-3503-47c1-ba87-efec338eedc6
  TimeStamp MjAyMi0wMi0wNiAxNTowODo1NiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 KYhzTV3wQPXTGEPpVUwTckfvjpoXKQcAy5IrC0LrXsY=


 
G5pk+2Sn8hPRd097JxdJ1m9Fbi3YiHHBPF83StPq/froPEPdWeoMFGy9M4npFIlIYZN1Lcj6MyiM
pccSVMCtqCmkjVyujBc/+3G5CQOPYSrP6KEhlcHeJVL7Z2LSfEPw6wSF/rNMroxcW32FVWDb6GG1
zKj74hE5tV2LgCgxLgSdQ5BqWLI8dgIflPu5A+xYST0mTJyvjQ8UHeNqtwefSAYEuAfjTO08ifBq
0X3dCS8Le6oRc/oUjVErrNvxq3m9on9HvKhp7huHBsfAy7C/BZ5ylDtQ3Y+Y6Ong8aKToMxzn18Y
ssKF1CFP7P8QaI/DUbVazaH9NtC3rYfsIh3mqQ==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGBTCCBO2gAwIBAgIEXhP7RTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MTIxMzM5
NDJaFw0yNDA4MTIxNDA5NDJaMHsxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFBMBoGA1UEAwwTS2VubmV0aCBHdWRtdW5kc3NvbjAjBgNVBAUT
HFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0zMTE0MTc5ODQ2MTEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCk0K1aqvG103BHcUmr0Zx4E15XtqWjtGKtzkIxEH3Hz/Zf1m3LCYo2tr4/09pf325V3/Hv
Ejxild0YFFXg8lJVQRGUmDvUW1FTl7iCTIAER4cLcJw41cPlERghs3/pg470H3J7kX/XtYdww+nx
rLM2xltlIUY6OWV+IsZPsx9Bo5XaGEet1g1LCTI8EUWRmUeeBcRDkCCoWQTpW9od4NY2xE0S6dH5
pDu98/QJyObXSJ7PJ8R0L5xHoJK09BUEyp7IiMAkvGS3jBxV1riZ73iMA/7m0iyoLXLtbGbjOKBM
uTwYQkh91nHUzWV67o/R1RjvcUmkw+5Wp6V20Y4kcbOdAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8E
BAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEp
AQEBAQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9y
eTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBj
ZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBo
ZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1Qy
NDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Np
b25lbGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVz
dDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVT
VDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkwzNTgwMB8G
A1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBROmQ/eHWH0wvOOXfW+SdbF
EiQ7pjAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBpb6A/XSTUL311Nurkr9OmgOdzxdIi
08Goc+O3vu1x5wh4TZBPYYVTeAWE4t9YihzaTgXMJShayaDUeqDN2Hm2uNmB7aD1y+458dcVe5p+
9CaSL++CNMkvcjEaVVWjIegJlDyvj4JNVXlaE8VFSSFTkC+dPIqxfoD7KQkSchz89N6yNvNEtkMy
nMEAGHu98TMq0P9l3HsSTxnzloFKQAGtcpQfjuqkKWRxDUVpGjF/v7x4o4Hn0PYt8C2Ppe/bagh6
Nf0PC2Imc15yQ8TzTafG+JkIhNGgatfr8KIdGrtDG1V3Dvcg5Z8gseRSUceqlYsusJUHQsHoQacP
5hBZCICN


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+RUdGMjAyMiBSZWZlcmF0LnBkZjogZTlmNTBiOTEwYjRhOTE1MjVlZDBkYjU5OGJhZjY5ZDRjNzI4NWNlYzcwZDQ1MmQzM2I5OGQxOWM4YTQ1ZTg1ZTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2IxZDNiODEtYTgzMS00Njk3LTk2YTktZGYxZGZkMTQ5NjAyPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 5oL0oDUS9gXbbMFS29Cg02eGz9DxPqRgoUnVHPKSgaQ=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk4LjAuNDc1OC44MCBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 0186e472-7431-40cb-8e65-9b7846576495
  TimeStamp MjAyMi0wMi0wNiAxODoyOTozMSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 G5pkIEEa2/Krg1314wVV6Fp8rH0Hjnq4Cm0sJ+DSAhE=


 
BwXo5DQ4gh+wTy0OHezDwoVrmgVsEkK5SswTPUt8Vxyb2m7OmxRT5lXASK0NaDwvZjkSTJJ7o68p
b6b1/TpLwVaIxWO0SI6Hh+MaUhjESA0E660vq1zlo1qHUjHKmZHFX1p/b40lRKkjaAxtv6yBpNi9
KdO9dJI0dzci5jjxlI5U1j0OP7lpC3gMf6CSWPMD2mUxm5Z/IUflsHEo6i0+HVgkttk4ljnKzobP
1A3ftZE2hQo93U8KeEwEbkGt+bbwptTAedqkf1S4VSAy2KlTLbj3bgR1q2akxT8rhS0q7Fj6V2dE
CIQIdgBY/ktL3aEcXWxVgfLK+9Nls3N5/S7uPA==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGCzCCBPOgAwIBAgIEWnnaxTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkxMTE5MTQx
ODEwWhcNMjIxMTE5MTQxNzQ5WjB/MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRTAeBgNVBAMMF1BldGVyIEtqZWxkZ2FhcmQgTGFyc2VuMCMG
A1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTgzMjI3MTgyODg1MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAMFalZrKFmdBA+T72X33sAz92Wh1aeao3K41wd2AHgwAKKr+j9Dw8b0pX9nrGFeP
r1/40K79sKYF2PlU7KhpfVkbI3cQVeJfVO+iwrJrE4joq01jYc0RdooDeAt9bOdeOzmEM33uebh5
fC7ZVtcD7Fh6mUGKyJfRrX0RwGfVKQ3ekS+z9gJMSVlKwci39f7JVqlj62PonrKKRpCeSDL24rrX
g2LcL1zMsKTsqnqLL2jtRY+7UWtDb5wKY8o/dOSQIw/Q6D0J+fxPSeY1zhrxknfJqnZdeJmCEI16
MxCp4Gnx9moS7ELDlIye8vC6OlefLDIHTfJj33zxllrBpJMGsRMCAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1Ud
DwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2Ew
My50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50
cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYK
KoFQgSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBv
c2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNl
IGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIg
a2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBU
UlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJv
ZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoM
CVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkw1
OTI3MB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBSOG38OPNKY0Mep
wGEv/dNjn4odAjAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBt+pN2WqvfeMpPJ2LE9Wvg
fj54hQRZSoZhu/d35SDDzMdISvWkABnlSSYAFkv8dQQ04RhpKbauWToka8YJsWi7TtUC2o6JTGYJ
OcLv6myOcU2Mb+ThLPhVEI7PINxqz3i3ERYxwojt7ZITfMQ5ITRubpetSMxaDuwuqjh8Ax2y1PuK
yndQjzHOP7jcLEjHp/oziYlSvp1WfRo7nXXadL+hakUxBO8aMZizQ0ln6l+Ed5SOxB0N42BAhB4V
MVPqPe6e29KRJRSdmQSQgQj2bvb1JnGXS67fLD1bt6NJgeuq0Km8ARhOnRNrypiDdjIyP+z1pijf
fPjhfhmtP87hJCdj


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+RUdGMjAyMiBSZWZlcmF0LnBkZjogZTlmNTBiOTEwYjRhOTE1MjVlZDBkYjU5OGJhZjY5ZDRjNzI4NWNlYzcwZDQ1MmQzM2I5OGQxOWM4YTQ1ZTg1ZTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2IxZDNiODEtYTgzMS00Njk3LTk2YTktZGYxZGZkMTQ5NjAyPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken iw387C8XP750JvJnozjAdig3gKMb1qnDBEPxLU8ID7M=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxMl81XzUgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzEyLjEuMiBNb2JpbGUvMTVFMTQ4IFNhZmFyaS82MDQuMQ==
  challenge 0841af8d-c15c-4830-8d92-3b049766c186
  TimeStamp MjAyMi0wMi0wNiAxNjozMzozMSswMDAw
  identityAssuranceLevel 1
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 


 


Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  
Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. 


 afholdt onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00 i Lysthuset 


Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S 
 


Dagsorden: 
 


1) Velkomst 


 


2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 


 


3) Orientering om projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 


• Resultat af udbud 


• Igangsætning af projektudførelse 


 


4) Orientering om projekt: Altaner 


Her er i punktform et sammendrag af udvalgte bemærkningerne fra myndighederne og fra vores 


rådgivere på projektet: 


• Ingen altaner på 1. og 5. sal mod gade 


• Altaner mod gade i fulde ranker 


• Anden altantype mod gade end mod gård 


• Altaner på 5. sal mod gård max. 1 m dyb 


• Afskærmning på altan, der ligger mod matrikelskel 


• Ansøgningen skal gøres endelig, dvs. med bindende tilslutning fra andelshaverne 


Revideret budget for altaner gennemgås. 


 


5) Behandling af forslag fra bestyrelsen: 


• Forslag 1: Tilladelse til fuld altan på 1. sal for andelshavere med sammenlagt lejlighed, hvor 


samme andel har brugsret til både stueetagen og 1. sal (p.t. 3 stk. i foreningen). 


• Forslag 2: Tilladelse til fuld altan på 1. sal for andelshaver med brugsret til lejlighed beliggende 


Njalsgade 30A, 1. TV. over foreningens kontorlokaler 


• Forslag 3: Tilladelse til fuld altan på 5. sal mod gård i Egilsgade og Isafjordsgade 


• Forslag 4: Sammatrikulering af foreningens ejendom. Anslået udgift 40.000 kr. 


 


6) Kort status på øvrige projekter, forslag m.v. som blev vedtaget på seneste ordinære 


generalforsamling. 


 


7) Eventuelt 
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Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 19. januar 2022 
 


 


Referat: 
 


1) Velkomst ved formand, Peter K. Larsen, herunder præsentation af gæsterne: 


  


Kenneth Gudmundsson, advokat, ØENS Advokatfirma 


Dennis Hansen, VVS-ingeniør, A4 arkitekter og ingeniører 


Steen Rosendal, arkitekt, Møgelhøj Arkitekter 


Jes V. Hansen, partner, Altana 


 


2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere  


Som dirigent foreslår bestyrelsen, Kenneth Gudmundsson, der blev valgt uden modkandidat. Som referent 


valgtes Jari L. Jensen. Som stemmetællere valgtes Kim Bertelsen og René Bay Wedebye. 


 


Dirigenten indledte med at erklære generalforsamlingen for lovligt indkaldt. Repræsenteret var 61 


andelshavere – heraf 5 ved fuldmagt. 


 


3) Orientering om projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 
Dennis Hansen fra foreningens rådgiver, A4 arkitekter og ingeniører, fik ordet. Dennis indledte med at 


forklare status på projektet med renovering af varmtvandsrør og toiletfaldstammer. 


 


Det blev forklaret, at projektet er opdelt i 2 dele: 1) udskiftning af varmtvandsrør (VVS-delen) og 2) 


renovering af toiletfaldstammer (relining = indvendig renovering af faldstammerne). De to delprojekter 


kører med ca. 11/12 ugers forskydning. VVS-delen starter i uge 5, og relining starter i uge 17. Det er 


nødvendigt, da VVS-delen også indeholder udskiftning af nogle rør og faldstammer i kælder – og derfor skal 


være godt foran, inden relining kan starte. 


 


Delprojekt 1 – VVS/udskiftning af varmtvandsrør på bagtrapper – udføres af Finn L. & Davidsen A/S 


Som udgangspunkt foregår hele arbejdet på bagtrapperne. Undtagelsesvist kan det blive nødvendigt at 


komme ind i enkelte lejligheder. Der varsles naturligvis om dette i god tid. Arbejdet med den enkelte 


opgang forventes at tage ca. 3 uger, og i den periode er der INGEN varmtvandsforsyning til lejlighederne. 


Der forsynes med koldt vand som normalt, og der opsættes toilet-/badevogne i gården som kan benyttes i 


perioden. 


Nogle beboerne vil bedt om at tømme (helt eller delvist) deres kælderrum, hvis der gennem rummet løber 


rør og faldstamme, som skal skiftes. De berørte vil blive varslet nogle uger i forvejen. 


Alle anbefales at flytte ting, der ikke kan tåle fugt, og som står på gulvet i kælderrum, da der kan løbe vand 


ind i kælderrummene i forbindelse med arbejdet. Alternativt kan tingene klodses op, så de ikke længere 


står på gulvet. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 67: Er arbejdet i kælderen inkluderet i de 3 uger uden varmt vand i 


lejlighederne. 


Svar fra Dennis: Nej, man skal påregne en periode på ca. 2 uger, hvor der arbejdes med rørene i kælder, 


hvor der ikke vil være varmt vand i lejlighederne i dagtimerne. 


 


I forhold til tidsrammen så kan man håbe på, at håndværkerne bliver hurtigere undervejs i projektet, 


efterhånden som de lærer ejendommen at kende. 
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Delprojekt 2 – relining af toiletfaldstammer – udføres af Greenpibe A/S 


Arbejdsperioden er 5 hverdage pr. opgang. Dvs. typisk opstart mandag og afslutning fredag. Bad/toiletrum 


MÅ IKKE ANVENDES i denne periode, da det vil ødelægge hele renoveringen i den pågældende opgang. 


Køkkenvasken kan frit anvendes – men ikke håndvask, bad og toilet, som er koblet på toiletfaldstammen. 


Beboerne kan anvende toilet-/badevogne, som installeres i gården. Beboere med behov kan bestille et 


tørkloset (campingtoilet), som leveres med fuld service, dvs. tømning og rengøring af selve klosettet. (NB! 


Det er efterfølgende fra A4 blevet bekræftet, at alle får et tørkloset stillet til rådighed. Altså skal de ikke 


bestilles.) 


  


Dag 1 anvendes til afdækning i lejlighederne, afmontering af toilet og afrensning af faldstamme og 


forgreninger. Der skal påregnes en del støj i den forbindelse. Dag 2-4 anvendes til selve relining, hvor 


materialet skal påføres og hærde – påføres og hærde igen. På dag 5 påmonteres toilettet igen – og bade-


/toiletrummet kan atter tages i brug. 


   


I forbindelse med montering af toilettet vil alle andelshavere modtage et tilbud på udskiftning af toilet. Det 


vil foregå på andelshaverens egen regning, og som en separat opgave hos den enkelte. 


 


Vi har oprettet en SMS-service, som er omtalt i varslingsbrevene. Det anvendes til udsende ’nødbeskeder’ 


om fx uventet afbrydelse i vandforsyningen til lejlighederne e.l., som ikke er muligt at varsle i god tid. 


 


Spg. fra andelshaver 73: Kan man få udført andre VVS-opgaver også? 


Svar fra Dennis: I princippet ja, men det er vores opgave at sørge for at tidsplanen overholdes og ikke 


forstyrres af for mange andre opgaver ved siden af. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 86: Hvordan foregår bestilling af tørkloset? 


Svar fra Dennis: Det vil ske i forbindelse med den varsling, som der udsendes omkring relining-projektet. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 169: Hvordan er varslingsperioden? Og er det et problem, hvis man har flisegulv 


i toiletrum? 


Svar fra Dennis: Varsling om VVS er allerede udsendt og varsling om relining er under udarbejdelse og 


udsendes snarest. Der skal ikke ske gennembrydning af gulve, så fliserne er ikke noget problem. 


 


Spørgsmål fra andelshaver ?: Hvad hvis der sker forsinkelser? 


Svar fra Dennis: Der forventes ingen forsinkelser, da der er lagt lidt buffer ind i planen. Men der kan ske 


uheld eller brud på faldstammer, som skal repareres. Det vil normalt forsinke processen med 1-2 dage. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 119: Jeg står og skal lave nyt baderum snart. Bør jeg vente til projektet er 


overstået? 


Svar fra Dennis: Det vil jeg i udgangspunktet anbefale, hvis det er muligt at vente. Egentligt burde det ikke 


være et problem, men det kan ikke udelukkes, at uheldet kan være ude, og du får en ridse på dine helt nye 


fliser e.l. Det ville være synd. 


 


Budgettet for projektet blev forevist forsamlingen med sammenligningstal for de valgte tilbud efter 


afslutning af udbud. Budgettet er vedlagt dette referat som bilag 1. Det kunne konstateres, at de valgte 


tilbud ligger pænt under det budgetterede, hvilket selvfølgeligt er glædeligt. 
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Dirigenten nævnte, at der i det på den ordinære generalforsamling i 2021 vedtagne budget, havde været en 


fejl. Denne fejl var der gjort rede for i bilag/notat udsendt til alle andelshavere den 7. juli 2021. Trods fejlen 


og det dermed utilsigtede lavere budget, så blev det heldigvis stadig muligt at holde sig inden for budgettet, 


da resultatet af udbuddet forelå. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 7: Budgettet indgik som en del af generalforsamlingens beslutningsgrundlag. Jeg 


stemte netop på budget A (relining) pga. den store forskel i økonomien. Jeg mener, at der var fejl i 


beslutningsgrundlaget, og jeg vil gerne vide, hvordan bestyrelsen forholder sig til det. 


Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Der er ingen tvivl om, at vi er rigtig kede af, at der har været fejl i 


budgettet. Det blev også drøftet i bestyrelsen, hvad der var det rigtige at gøre. Notat med forklaring blev 


udsendt 7. juli 2021 og på den baggrund kom der kun 1 henvendelse – fra andelshaver 7 – den 6. oktober 


2021, altså ca. 3 mdr. senere, hvor projektet for længst var skudt i gang. 


Det er bestyrelsens klare vurdering, at ikke kun økonomien var afgørende for generalforsamlingens valg af 


budget A (relining) fremfor budget B (totaludskiftning af faldstammer), da dette medfører væsentlig mindre 


gene for den enkelte. Derfor blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at indkalde til en ny 


generalforsamling for at korrigere budgettet. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 7: Men budgettet gik alene på økonomien og ikke andre forhold. Budgettet 


ligger ca. 35% over de endelige tilbud. Hvad giver det bestyrelsen af tanker omkring fastsættelse af 


hensættelser i regnskabet – som påvirker fastsættelse af andelsværdien – ved fremtidige projekter? Måske 


det skulle genovervejes. 


Svar fra Sus (bestyrelsesmedlem): Budgetter og hensættelser revurderes hvert år. Og det skal vi naturligvis 


fortsat gøre. 


Kommentar fra dirigent: Budget for projektet er fastsat af rådgiver på projektet, som bestyrelsen må antage 


at være velovervejet. Det er det eneste udgangspunkt bestyrelsen har at gå ud fra. Det er helt naturligt, at 


man forsøger at budgettere tilpas højt, da en for lav budgettering kan give problemer og nødvendiggøre 


indkaldelse til en ny generalforsamling. 


Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Vi har jo lært, at vi skal hensætte, når vi står overfor store 


projekter, så vi ikke får overprissager ved andelsoverdragelser. Og der skal fortsat ske en årlig og fornuftig 


vurdering af behovet for hensættelser. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 5: Hvad betyder det, når der i budgettet er nævnt en udgift til udskiftning af 


messingkomponenter? 


Svar fra Dennis: Hvis der i overgangen fra varmtvandsstrengen til rørføringen ind til lejligheden sidder nogle 


overgange i messing, så skiftes disse. Messing vil være det svageste led, når resten udskiftes til stål, og 


risikerer at ’blive ædt op’ med tiden. Det er i øvrigt også anbefalingen, at messing dele/rør inde i 


lejlighederne skiftes af andelshaverne, så vandskader kan forebygges. 


Kommentar fra Peter (bestyrelsesmedlem): Vi udsender en mere udførlig beskrivelse og anbefaling omkring 


dette til alle andelshavere. 


  


Spørgsmål fra andelshaver 43: Vi er blevet bedt om at aflevere nøgler til vores lejligheder nu den 23. januar. 


Men I kommer først til vores opgang meget senere på året. Hvorfor skal vi så aflevere nøgle allerede nu? 


Svar fra Dennis: Vores erfaring er, at beboere glemmer at aflevere nøgler, hvis det varsles for tidligt. 


Administrativt er det også nemmere kun at arbejde med 1 deadline. 
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Spørgsmål fra andelshaver 169: Hvordan er varslingsperioden omkring de andelshavere, som skal tømme 


kælderrum? 


Svar fra Dennis: De første vil blive varslet i den kommende uge. Ellers forventes en varsling på 2-3 uger. 


Punktet afsluttes og Dennis Hansen forlader generalforsamlingen. 


 


4) Orientering om projekt: Altaner  


Steen Rosendal, Møgelhøj Arkitekter, indledte med en kort status på projektet. Ansøgningen indsendt før 


nytår 2020/2021. Svar er kommet fra myndighederne med nogle forbehold og ”anbefalinger” til den 


endelige ansøgning. Målet er, at der skal laves en endelig ansøgning snarest muligt, så byggetilladelse kan 


udstedes. Derfor er det nødvendigt, at andelshavernes tilmeldinger til projektet bliver endelige og 


bindende. 


Der er stor usikkerhed omkring kommunens regler, som bliver ændret ofte. Reglerne blev ændret for 3 år 


siden – og er nu lige blevet det igen. Derfor anbefales det, at man er med nu, hvis man ønsker en altan. 


 


Som det fremgår af indkaldelsen, så er der bl.a. udfordringer med altan på 1. sal mod gade. Her er der lavet 


et godt arbejde af andelshaver, Mathilde, som kender til byggesagsbehandling i sit job. Det er et godt 


eksempel på, at der kan være områder, hvor kommunen anbefaler, at vi ikke ansøger om altan, men hvor 


det er værd at tage en drøftelse med kommunen om dette. 


 


Jes V. Hansen, Altana, fortæller indledningsvist, at han hjælper med at få lavet den rigtige ansøgning, da 


han har stor erfaring med dette og ofte er i dialog med kommunens byggesagsbehandlere omkring 


lignende projekter. Det er som er indsendt til kommunen i december 2020 er en grovskitseret ansøgning 


med vores bud på, hvor altanerne kan placeres med udgangspunkt i andelshavernes indmeldinger – og med 


henblik på, hvor der er størst sandsynlighed for at det kan godkendes. Altså er det IKKE den endelige 


placering af altanerne, som fremgår af de tegninger, der her vises i præsentationen (vedlagt dette referat 


som bilag 2). Tegningerne vil afspejle tilbagemeldingerne fra kommunen, men som Steen nævnte, så er der 


stadig nogle punkter, som vi skal prøve at kæmpe for, fx altan på 1. sal mod gade, og at gadealtaner skal 


sidde i fuldstændige ranker. Dvs. at alle eller ingen i samme opgang/side (2.-4. sal) skal have altan. Af 


erfaring ved vi, at kommunen evt. vil acceptere at dispensere fra dette, da hullerne forventes udfyldt 


senere ved evt. kommende altanprojekter. 


 


Men nu skal vi til at være mere konkrete – og ansøgningen skal gøres endelig. 


 


Jes gennemgik præsentationen med illustrationer af, hvordan altanerne kunne tage sig ud på ejendommen. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 86: Det er tidligere besluttet, at vi kun vil tillade fransk altan i stuen og spansk 


altan på 1. sal. Hvorfor tillades nu fuld altan på 1. sal? 


Svar fra dirigenten: Den beslutning er stadig gældende, indtil generalforsamlingen evt. beslutter noget 


andet. 


Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Det er meget svært projekt, som bestyrelsen har overtaget fra 


det tidligere altanudvalg. Der har været afholdt beboermøder og altaner er besluttet på tidligere 


generalforsamling. Det er meget forvirrende, hvad der er blevet sagt særligt på beboermøderne – hvem må 


få altan? Og hvilken type? Bestyrelsen har samlet henvendelser fra beboerne op siden generalforsamlingen, 


hvor altanprojektet blev besluttet. Det har givet anledning til, at vi ønsker at spørge generalforsamlingen 


om de forslag, som fremgår af punkt 5. Det skal ikke ses som bestyrelsens indstilling, at det godkendes – 


men bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til disse forslag. 
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Kommentar fra andelshaver 86: Der er også hensyn at tage til indkig, hvis der sættes altaner på fx Njalsgade 


24A mod gården. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 112: Hvad var egentlig årsagen til, at vi skulle søge så hurtigt og nå det inden 


nytåret 2020/2021? 


Svar fra Jes: Ellers så ville mange af de ønsker, som er kommet fra jer, slet ikke kunne lade sig gøre, da nye 


regler/retningslinjer er indført hos kommunen. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 46: Hvorfor er mange altaner placeret et andet sted på illustrationerne, end der 


hvor vi har ønsket det? 


Svar fra Jes: Det er kun for at ”behage” kommunen – altså for at øge chancen for en godkendelse af hele 


projektet. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 73: Hvad er kommunens begrundelse for afslag på altaner på 1. sal mod gade? 


Svar fra Jes: De mener, at det bryder butiksfacaderne, at det kolliderer med hoveddørenes udsmykning, og 


at de kommer til at ligge for tæt på terræn. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 8: Illustrationerne viser ikke alle steder, at altanerne sidder i fulde ranker. 


Hvorfor ikke? 


Svar fra Jes: Det er netop fordi, at vi vil anfægte den beslutning med henvisning til, at det har man 


accepteret andre steder – og at hullerne forventes udfyldt senere. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 36: Trods kommunens afslag på gadealtaner på 5. sal, vil det så ikke være muligt 


med en fransk altan på 5. sal? Jeg vil rigtig gerne have en fransk gadealtan. Kan der ikke gives et 


forslag/tilbud på det? 


Svar fra Jes: Det er næppe muligt, da det stadig vil bryde murkronen på ejendommen, hvilket kommunen 


som udgangspunkt ikke vil acceptere. Det er måske muligt at lave, men så er der tale om et helt andet 


projekt. Det vil forsinke processen. Bedre at tage det som et projekt senere. 


Kommentar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Vi oplever hele tiden, at tingene ændrer sig – eller at ting kan 


lade sig gøre, som vi ikke har hørt om før. Det kan blive nødvendigt med en ny beslutning på en 


generalforsamling, hvis ønsker fra andelshaverne ikke tidligere er besluttet af generalforsamlingen. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 5: Jeg kan se, at min altan ikke er placeret korrekt på illustrationen. Kan den 


flyttes? 


Svar fra Jes: Der skal indgives en ny og bindende tilkendegivelse, hvor du skal anføre din ønskede placering 


af altanen. Så er det det, vi tager med videre i ansøgningen. De andelshavere, der har ønsker, som ikke kan 


opfyldes, vil blive kontaktet for en drøftelse af andre muligheder. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 97: Skal I have vores tilkendegivelser nu? 


Svar fra Steen: Nej, der kommer materiale ud til alle andelshavere omkring endelig tilslutning til projektet. 


Det kan være, at der er kommet nye andelshavere til foreningen, som ønsker altan, hvor der tidligere ikke 


er indgivet ønske om altan. De kan stadig nå at komme med. Det er nødvendigt med en snarlig deadline for 


endelig og bindende tilmelding, som meldes ud fra bestyrelsen. Hvis vi skal tage tilmeldinger med, som 


kommer efter næste deadline for tilmelding, så skal man påregne en omkostning til den eftertilmeldte 
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andelshaver på ca. 10.000 kr. Det skyldes, at der så skal laves nye tegninger, og der skal laves ændringer i 


ansøgningen til kommunen.  


 


Kommentar fra Jes og Steen på spørgsmål om altaners dybde i gården: 5. sals gårdaltaner kan få en dybde 


på 100 cm, som er kommunens regler. En fuld gårdaltan vil få en dybde på 130 cm. Der er i øvrigt os 


bekendt kun 3 firmaer, som kan lave altaner på 5. sal af den type, der er krævet her. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 125: Hvis man har sammenlagt lejligheder, kan man så få 2 altaner? 


Svar fra Jes: Ja 


 


Kommentar fra andelshaver 115: Jeg savner en ordentlig visualisering af, hvordan vores gård vil se ud med 


altaner på begge sider. Det er vigtigt, at vi kan se, hvordan det påvirker gårdrummet. 


Svar fra Jes: Vi kommer til at lave sådanne illustrationer. De, som fremgår af min præsentation, er lavet 


med fokus på facaderne og er ikke en præcis illustration af gården. 


 


Kommentar fra andelshaver 97: Illustrationerne passer ikke med de ønsker vi har indgivet. 


Svar fra Jes: Det er ikke de endelige placeringer af altaner, som fremgår af illustrationerne, men vores bud 


på, hvor de bedst kunne sidde. Vi laver nye tegninger efter modtagelsen af endelige og bindende tilmelding 


til projektet med angivelse af jeres ønske til placeringen af altanen. 


Kommentar fra Steen: Vi er startet et sted – og så bevæger vi os længere og længere hen mod den endelige 


placering af alle altaner, som danner grundlag for den endelig ansøgning til kommunen. 


 


Kommentar fra andelshaver 86: I bør vide, at alle køkkener ligger ved siden af trappeopgangene mod 


gården. Så det giver ikke mening, at I generelt har placeret altaner der. 


Svar fra Steen: Vi skal ikke bestemme, hvor altanerne skal sidde. 


Kommentar fra dirigenten: Vi kan konkludere, at de viste illustrationer er vejledende – og vi får et endeligt 


resultat senere. Der udsendes materiale til alle andelshavere, hvorefter man kan tilslutte sig projektet og 


angive ønske til placering af altanen. 


 


Kommentar fra andelshaver 125: Jeg synes, at bestyrelsen skal sikre, at tegninger m.v. afspejler de ønsker, 


som vi har indgivet. Det er lidt spild af tid, når det er så ukonkret lige nu. Det kunne være rart med en 


beskrivelse i punktform: hvad er muligt? og hvad er ikke muligt?  


Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Tro mig, det har været et svært projekt for bestyrelsen at navigere i. 


Men vi vil gøre vores bedste, så materialet til alle andelshavere fremadrettet bliver meget mere konkret. 


Kommentar fra Julie (bestyrelsesmedlem): Vi skal huske, at uanset, hvad vi beslutter, så er intet endnu 


godkendt af kommunen. 


Kommentar fra Jes: Vi vil gerne være mere konkrete, men der kan ikke udstedes nogle garantier for, at det 


vi skriver, kan lade sig gøre. Det er i sidste ende kommunen som skal godkende hele projektet. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 115: Ville det som et alternativ være muligt at få fransk altan mod gaden på 1. 


sal, hvis kommunen ikke vil godkende fulde altaner? 


Svar fra Jes: Jeg tror ikke, at det gør en forskel, da det stadig bryder butiksfacaderne. Men lad os se, hvad 


de siger.  


Spørgsmål fra andelshaver 30: Hvad er den forventede tidshorisont på projektet? 


Svar fra Jes: Det er endnu svært at sige, da det afhænger af kommunens ekspeditionstid. Hvis vi har jeres 


endelige tilkendegivelser inden for et par måneder, så kunne vi håbe på at få en byggetilladelse til sommer 
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engang. Sådanne projekter er altid en langstrakt proces – og I er jo ca. 160 andelshavere, der skal 


inddrages. 


Kommentar fra andelshaver 5: Jeg har talt med beboere i naboejendommen, som fik altaner i 2021. Det har 


taget 7 år fra de startede op, og til der kom altaner. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 158: Kan man selv vælge om man vil have altanen ved køkkenet eller ved stuen 


ind mod gården? 


Svar fra Jes: Ja, det kan man. Det er naturligt, at indretningen i den enkelte lejlighed er forskellig, hvilket 


kan give forskellige ønsker til altanens placering. 


 


Kommentar fra dirigenten: Vi kan altså nu afvente udsendelse af yderligere og mere konkret materiale til 


alle andelshavere, som danner grundlag for den endelige tilslutning til projektet. 


 


Kommentar fra andelshaver 113: Det er vigtigt, at materialet også indeholder en beskrivelse af, hvor 


omfattende arbejde, der skal ske inde i lejligheden. Fx hvis gulv skal brækkes op m.v. 


Svar fra Jes: Vi vil lave en beskrivelse af det forventede omfang. 


 


Nyt revideret budget for altanprojektet blev fremlagt af foreningens bogholder, Jari L. Jensen. Budgettet, 


der er vedlagt dette referat som bilag 3, viser den forventede huslejebetaling for de forskellige typer 


altaner. Beregningerne er baseret på et 30-årigt fastforrentede realkreditlån ud fra det aktuelle 


renteniveau. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 70: Jeg kan se, at prisen for den enkelte altan fremgår af budgettet. Vil det være 


muligt at købe sin altan, så den blev en del af andelen? 


Svar fra Jari: Nej, det er ikke muligt, da det forslag, som det daværende altanudvalg indstillede og fik 


vedtaget på generalforsamlingen ikke giver den mulighed. Det vil kræve en anden beslutning af 


generalforsamlingen. Altanerne tilhører derfor foreningen og ikke den enkelte andelshaver. Det er også en 


vigtig pointe i forhold til vedligeholdelse af altanerne. 


 


5) Behandling af forslag 


Dirigenten indledte punktet med en præcisering af forslag 1 og 2, hvor der i begge tilfælde er tale om 


altaner mod gården og ikke mod gaden. 


 


Forslag 1 blev sendt til afstemning og blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 


Forslag 2 blev sendt til afstemning og blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 


Forslag 3 blev sendt til afstemning og blev vedtager med et overvejende flertal for forslaget. 


 


I forhold til forslag 4, så forklarede Steen Rosendal kort årsagen til forslaget. Ejendommen består i dag af 5 


matrikelnumre - altså er ejendommens grund sammensat af 5 grundstykker i henhold til registreringerne 


hos kort- og matrikelstyrelsen. For altanprojektet får det den betydning, at altaner, der opsættes mod 


matrikelskellet, skal have en afskærmning mod skellet. Det er ikke så hensigtsmæssigt, da det skygger for 


solen og ikke pynter på ejendommen. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 115: En sammatrikulering bør være en del af altanprojektet, da det kun 


tilgodeser dem, der skal have altan. Er der her tale om en foreningsudgift, som vi alle er med til at betale? 


Svar fra dirigenten: Som forslaget er fremsat, så er det en foreningsudgift.  
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Kommentar fra Jacob (bestyrelsen): Det kan potentielt komme alle til gode, da det bliver billigere for 


foreningen af søge byggetilladelser fremover. I dag skal der søges om 5 byggetilladelser, hvis der fx skal 


skiftes tag e.l., som vedrører hele ejendommen. 


 


Kommentar fra andelshaver 115: Jeg vil gerne stille et ændringsforslag, så udgiften bliver betalt i 


altanprojektet. 


Svar fra dirigenten: Ændringsforslaget må desværre afvises. 


Kommentar fra andelshaver 5: Det er jo småpenge, hvis det max. koster 40.000 kr. 


 


Kommentar fra andelshaver 82: Er det ikke farligt at beslutte, hvis det betyder, at der kan være problemer 


med at søge tilskud/midler fra det offentlige til kommende projekter? 


Svar fra dirigenten: Det er min opfattelse, at det ingen betydning har, men det skal måske undersøges 


nærmere. 


Kommentar fra bestyrelsen: Vi har fået et mundtligt svar fra kommunen, som siger, at det ingen betydning 


har. Det samme svarer jurist fra ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) på vores skriftlige 


henvendelse. 


 


Kommentar fra andelshaver 7: Jeg er glad for at kunne konstatere, at bestyrelsen finder det vigtigt at have 


et ordentligt beslutningsgrundlag. Jeg foreslår i øvrigt, at sammatrikuleringen kun omfatter 4 af de 5 


matrikler, så vi står tilbage med 2. Den ene skulle udgøre Egilsgade 29A-31B (også kaldet ’villaen’), som 


ligger i sin egen bygning. 


Kommentar fra andelshaver 5: Jeg tror også, at antallet af matrikler kan have betydning ved 


fjernvarmeforsyningsrør til ejendommen. 


 


Kommentar fra dirigenten: Dette forslag ændres til at give bestyrelsen bemyndigelse til at anvende 40.000 


kr. på at undersøge evt. konsekvenser ved en sammatrikulering og dernæst gennemføre 


sammatrikuleringen, hvis det findes forsvarligt. 


 


Forud for afstemning om forslag 4 blev det præciseret, at en sammatrikulering af ejendommen også skal 


godkendes af myndighederne. Forslag 4 blev vedtaget med et overvejende flertal for forslaget. 


 


Slutteligt en opfordring fra andelshaver 7: Kunne bestyrelsen eller andre ikke lave en samling over 


rammerne for, hvad der nu er besluttet i forhold til altaner i foreningen. 


Svar fra Jari: Det anser jeg for muligt at lave til udsendelse sammen med materialet om projektet i øvrigt. 


 


6) Kort status på øvrige projekter 


Julie (bestyrelsesmedlem) orienterede om følgende projekter, som blev vedtaget på seneste ordinære 


generalforsamling (enten som særskilt forslag eller som en del af budget og vedligeholdelsesplan for 2021), 


men som endnu ikke er gennemførte: 


 


Ændring af taget på skur i den østlige ende af gården 


Det har været en kamp at skaffe håndværkertilbud på denne opgave. Budgettet vedtaget af 


generalforsamlingen er 50.000 kr., men de 3 tilbud, der nu endeligt er modtaget, ligger alle over 90.000 kr. 


Bestyrelsen ser sig derfor ikke bemyndiget til at gennemføre projektet. Det skal evt. vedtages igen på næste 


generalforsamling med et nyt forhøjet budget. 
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Nye trappesten ved hoveddørene 


Stenene er bestilt i november, men leveringstiden er ca. 3-4 mdr. Så vi afventer levering og efterfølgende 


montering. Der er tale om nogle vedligeholdelsesfri egyptiske sandsten. Trappestenen lægges som 1 stor 


sten i stedet for 2 sten, som sættes sammen, hvilket man typisk ser. At lave det som 1 sten giver et pænere 


udtryk og skulle give mindre risiko for frostskader o.l. 


 


Port og gitter 


Også her har der været store udfordringer med at få håndværkere til at se på opgaven. Der har dog været 


besøg af et par firmaer. Løsningen, som der sigtes efter, er med et højere gitter inde i hækken mod hhv. 


Egilsgade 27B og 29A, så det i højere grad forhindrer indtrængen af ubudne gæster i gården. Derudover er 


der undersøgt muligheder for en elektrisk port med anvendelse af en nøglebrik i stedet for en traditionel 


nøgle. Udfordringen er, at hvis strømmen går, så kan porten ikke åbnes. Der undersøges fortsat, om der 


findes en bedre løsning. 


 


Renovering af foreningens kontor i Njalsgade 30A 


Igen er der problemer med at få håndværkere til at give tilbud på en totalentreprise. Bestyrelsen er derfor 


gået i gang med at hente tilbud ved en opdeling i etaper. Der hentes derfor tilbud på maling, reparation af 


el og ny belysning, ny sanitet på toilettet og andre småting. Fornyelse af køkkenet kommer formentligt som 


det sidste. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 5: Kigger bestyrelsen på et projekt med fornyelse af kælderdøre – særligt døren i 


mellemgang fra gård til Njalsgade? 


Svar fra Jacob (bestyrelsesmedlem): Ja, det er også noget, som vi kigger på. 


 


7) Eventuelt  


Intet til dette punkt. 


 


Dirigenten lukkede generalforsamlingen kl. 21.28 med en tak for deltagelsen til de fremmødte. 


 


Godkendelse af referat: 


Nærværende referat godkendes hermed i henhold til digital signering af: 


 


Dirigent:  Kenneth Gudmundsson 


 


Bestyrelsen:  Peter K. Larsen, Sus Hartung, Jacob Herrestrup, Julie Bay Wedebye og Jens la Cour 


 


----- 


 


Bilag til referatet: 


 


Bilag 1: Budget for projekt: Renovering af toiletfaldstammer og varmtvandsrør 


Bilag 2: Præsentation fra Jes V. Hansen, Altana 


Bilag 3: Foreløbigt budget for altanprojektet 
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MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
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RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
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Syp8absQl8ijAWHumSw1/90qDlaHOq9vjb2eU1er5Og/OK6hYKVJUbJypSQhQ6Ifuks+CU7FWprk
/fTpsru36dmH0bKgZERYCDM2pcjbhEmvr0ETEQ==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGAzCCBOugAwIBAgIEXjxFWDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjAxMTgwNzU1
MDdaFw0yNTAxMTgwODI1MDdaMHkxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE/MBgGA1UEAwwRSnVsaWUgQmF5IFdlZGVieWUwIwYDVQQFExxQ
SUQ6OTIwOC0yMDAyLTItOTU5OTk2NzgwMzY0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAmyThIN1ly9PGO4z+IqXrNchfzje2ODJbu6YI/5M8hmKdeorVtw368imuWwcOyER2aYn3ASim
NU0b4lo4M1m47h3X4lax78T7DjVQ1SgQPyD0QAA7UOOnmO/saDZsM8UjoFZOLvjwUQJLrJz4rOA3
Xr08//AT1M9+Kv27FXIBvkA8XmpTLLK6LGftqtsLGxKAN/RCdj0ihteRG1DkkCK5uCFmjF0K3MQ8
Ps9W4YQW9NzjtPWUg3d/y2VThTqPniTAsTrLGOF/cMSGo8wPovmuPlGT2EJRXvCbs4uun43o9PnV
IxUI09o/KNH5CK8vukLqvyOIwIUZOxJcovhdSFv1NwIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0
MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEB
AQEFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkw
ge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2Vy
dGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVu
dGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQw
OCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9u
ZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1Qy
NDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMNTMzNTAfBgNV
HSMEGDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUx15PomgAEUQAY8ki8JZAo0Sl
ioUwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAJlmIuivAlUXbGdY645s0OuYrw4DVtQbG
/LNGpbWtnuNMtxuEJv3glqQgRdSlkB6LmI9JgfMmL0W5Xay2s1pkMDYuzAjJYN3KkCmfSukBKedF
KiEYsiOyXf56Ynxd6mLO3btwxcWDDesoz6hKjPT6upMtnPa05gdbQ1CWNBPEyfapREMtJJzP5nmQ
1l0IwUWYpdqpqpCwM4iCN8vCGZliY7m9D4AElJtTjXkJDB1tTIAR6fcfgkIPYaPf57zKLyUJcn3q
pyR0f7CnUCfTeI52rt9Tm4Thm7aSevFKfjPtJvMLjY/gDParrGhlncmAnwIvuze9tg925w5evdqB
O05hwA==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+RUdGMjAyMiBSZWZlcmF0LnBkZjogZTlmNTBiOTEwYjRhOTE1MjVlZDBkYjU5OGJhZjY5ZDRjNzI4NWNlYzcwZDQ1MmQzM2I5OGQxOWM4YTQ1ZTg1ZTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2IxZDNiODEtYTgzMS00Njk3LTk2YTktZGYxZGZkMTQ5NjAyPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken ByYnBMJojn4Hm4fr2YhiORR5LeVXwgoHJRlG3+VR+/o=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNV8yIGxpa2UgTWFjIE9TIFgpIEFwcGxlV2ViS2l0LzYwNS4xLjE1IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgVmVyc2lvbi8xNS4yIE1vYmlsZS8xNUUxNDggU2FmYXJpLzYwNC4x
  challenge 8ac5b924-95a9-4f57-838e-9e1df74529bd
  TimeStamp MjAyMi0wMi0wNyAyMToxMDoyMCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 QMTVbi6w2LDuV5Z0WyXhk0WXPKhF7A7vF4lVgTwNL+E=


 
H7OXRh4Ov1B+TiN2x9bhPESFDmcFnbjhomVAGv2OKOrdXMsmEYfpG3G2ushHa8a22JlLJot/n8+E
5knC3fopMDClAzGF4pvBj2smtwTqVwi2g2+KhARmOxV2CJ13VtEfazvFaR9KYa4CBo/d781a+xGy
tCt3iQ3pBvBCuxcblpvHzaf5uUL/5M8nrDlHG0DK9U/yeuWLpY4LiktYp3tvi3V8+YSU8NMk2J5y
BuNUOb8q4guTlTMY3O/K0Yc+x00QRKUs9ih1s3RLU53H1dFxYP51xSXsTvLL2HsXZLnazbp+hSrS
1LrPb+UxfmQNuE4xB3wOwHB4lyfX5/SiCLbqvA==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIF/zCCBOegAwIBAgIEWogP5TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMjAwMTI2MTMx
ODAzWhcNMjMwMTI2MTM0ODAzWjBzMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxOTASBgNVBAMMC1N1cyBIYXJ0dW5nMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTcwNTIxMDIwMTI1OTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK1L
JK3tDVBlnTSErfX3Q2/rYu5MiVd+SZ0AWdD4Hwq6icceoAETEpTq8gfn4RKCDPxoi95lBERHWY6K
seF0bQ8/O2TIe5AEreODbcyYIw/LI9qSZ0/meODULGKqJ5B/Cw2paydt6BA01KVDeuLi/U1f2Dur
1/nZm/KIviyFyCX4KkkondqMiQ94FsJ430SOI+aNn5dqeJWzyb7goa3+U41687e3wgfQWkoPBMzl
pCRiVZ1IMEupdzzVUx+pIAnvLlytwhkCHOMCCkMzLlaDiwH3ujEivJ6msTPbkdFv44UJduJOH72e
eye7WEpYry22czPR3qHzxA4HagQxNrmtA6UCAwEAAaOCAsswggLHMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29t
L29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCC
ASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggr
BgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlr
YXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBm
cmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0
ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUg
cGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5j
b20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEe
MBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkw2NTQ3MB8GA1UdIwQY
MBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBSBxMVZPqa5+HKwxr8cEgZKotiUhzAJ
BgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCUkXC26doEj/OJpNXeLxuH5FINRYd4kE4ezKcp
mQ//ivEf9dq9Yr4l2nNhrA8R5ef0gFW1QBY5E2hWGbvyXKDZ2vnNNbf34s06ir1eWW0xumjzUo1C
kNAqJHkOZC8E6tP7RqXvN9VtPzvTj3tyF+CVTeGK8ITg14AdngpRQhlenNpjD82iddgJnHCG17/K
xp3ZCaUJekPJHe5pnc3KvsQM3OwfnWB0p7ZYiHmWcn0DqZpa/v7kMFfRMDmmUHkuo61v5c132sZR
2Klvi+E/OWYhWdXy7/Qgu4nX/FOoSxqNzRZrZWxqcSlKUZhfYswLRYN4ZWQbLFPd0CYILTqSm7cL


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+RUdGMjAyMiBSZWZlcmF0LnBkZjogZTlmNTBiOTEwYjRhOTE1MjVlZDBkYjU5OGJhZjY5ZDRjNzI4NWNlYzcwZDQ1MmQzM2I5OGQxOWM4YTQ1ZTg1ZTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogM2IxZDNiODEtYTgzMS00Njk3LTk2YTktZGYxZGZkMTQ5NjAyPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken jwh+Hy7P2mxBq1SvEP/WQSHuB/WnMgpW8UwlnNEjIgk=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk2LjAuNDY2NC4xMTAgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvOTYuMC4xMDU0LjU3
  challenge 5f048340-31fd-47ff-8ea2-4061554fc0d4
  TimeStamp MjAyMi0wMi0wNiAxNzo1MDo1MSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2



		2022-02-07T22:10:52+0100




