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Referat fra den ordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 15. marts 2022 
 

 

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

 afholdt tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 i Salen 

Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S 
 

Dagsorden: 
1) Velkomst 
2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
3) Bestyrelsens beretning om boligselskabets virksomhed i det forløbne år. 
4) Kort orientering fra eventuelle udvalg m.v. 
5) Oplæsning af revisionsprotokollen.  
6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021 samt værdiansættelse (andelskroneværdien) 

herunder beslutning om  

• fortsat fastfrysning af ejendomsværdien eller indregning af ny ejendomsværdi i henhold til 
valuarvurderingsrapport pr. 31.12.2021, som kan ses på 
www.isafjord.dk/dokumenter/ejendommen 

• hensættelse til andre reserver pr. 31.12.2021 
7) Fremlæggelse og godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for indeværende år og beslutning 

om ændring af boligafgiften. Bestyrelsen stiller forslag om:  

• uændret boligafgift 

• tegning af 5 årig lejeaftale på LAGUR kemifri-vandbehandlingsanlæg, der stopper kalkaflejringer 
og reducerer korrosion, ca. 70.000 kr./år + engangsudgift til installation ca. 40.000 kr. 

• renovering af trædækket i gården, ca. 125.000 kr. 
8) Indkomne forslag. 

• Forslag 1: Ændring til altanprojektet, stillet af bestyrelsen.  
Forslagene stilles primært som et samlet forslag.  
Nedstemmes forslaget stemmes sekundært om delforslagene enkeltvis. 

o 1.1: Tilladelse til fuld facadealtan for 1. sals lejligheder i Egilsgade og Isafjordsgade mod 
gade over butikker/erhvervslejemål 

o 1.2: Tilladelse til fransk altan mod gården for alle foreningens lejligheder 
o 1.3: Begrænsning af tilladelse for lejligheder beliggende Njalsgade 24A, TH, så der alene 

tillades fransk og spansk altan (mod gård) af hensyn til indkig mod nabo i Isafjordsgade 
1 - dog undtagelse for evt. sammenlagt lejlighed.  

• Forslag 2: Ændring til husorden, udlejning af telt, borde og bænke, stillet af andelshaver lejl. 7 

• Forslag 3: Etablering af beboerhotel i foreningslejlighed, stillet af andelshaver 5 og 7  

• Forslag 4: Ændring af tagkonstruktion på skur i gård, stillet af andelshaver lejl. 5 

• Forslag 5: Tilladelse til at holde hund, stillet af andelshavere lejl. 92 
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt fastsættelse af bestyrelseshonorar. 

På valg til bestyrelsen er: 

• Peter K. Larsen 

• Julie Bay Wedebye 

• (Ledig plads) 
I henhold til vedtægternes §25, stk. 3, skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Da der er 3 

bestyrelsesposter på valg, vil den ene post være for en periode af 1 år, og de 2 øvrige poster være for 

en periode på 2 år. 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

10) Valg af revisor.  
Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet Beierholm 

11) Eventuelt. 
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1) Velkomst 

Foreningens formand, Peter K. Larsen, bød alle fremmødte velkommen – herunder de indbudte gæster: 

➢ Advokat Kenneth Gudmundsson, ØENS Advokatfirma 

➢ Statsaut. revisor Morten Alsted, Beierholm 

 

2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Som generalforsamlingens dirigent foreslog bestyrelsen advokat Kenneth Gudmundsson, der blev valgt 

med akklamation. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens 

vedtægter og spurgte indledningsvist forsamlingen om nogen ikke havde modtaget indkaldelse og 

øvrige materiale forud for generalforsamlingen. Det var ikke tilfældet. 

Som referent blev Jari L. Jensen valgt, og som stemmetællere blev Jeanette Bay Wedebye og Line 

Stendorf Madsen valgt 

På generalforsamlingen var 73 andele repræsenteret, heraf 61 ved fremmøde og 12 ved fuldmagt. 

 

3) Bestyrelses beretning om boligselskabets virksomhed i det forløbne år 

Formand Peter K. Larsen resumerede fra den udsendte skriftlige beretning. Ingen i forsamlingen havde 

spørgsmål til beretningen. 

 

4) Kort orientering fra eventuelle udvalg m.v. 

Nyt om Altanprojektet v/bestyrelsesmedlem Julie Bay Wedebye: 

Der arbejdes p.t. på nyt materiale til beboerne, herunder en endelig tilsagnsskrivelse, hvor 

andelshavere, som ønsker altan, skal give et bindende tilsagn til projektet, så ansøgningen til 

kommunen kan gøres endelig. Det er et krav fra kommunen, at der ikke efterfølgende sker væsentlige 

ændringer i antallet og placering af altaner, når en ansøgning er godkendt.  

Under arbejdet med projektet dukker nye spørgsmål og situationer op, som bl.a. har givet anledning til, 

at der under denne generalforsamling er indstillet 3 forslag om ændringer til det oprindelige vedtagne 

projekt. 

 

5) Oplæsning af revisionsprotokollen 

Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen ønskede en oplæsning af protokollen. Det var ikke tilfældet. 

 

6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021 samt værdiansættelse (andelskroneværdien) 

Foreningens revisor, Morten Alsted, fremlagde årsrapportens hovedtal, herunder at der ved 

værdiansættelsen af foreningens ejendom er anvendt valuarvurdering foretaget af Nordicals, hvor 

værdien i forhold til regnskabet for 2020 er steget med 35,6 mio. kr. 

 

Dirigenten præciserede efterfølgende, at hvis generalforsamlingen godkender regnskabet med denne 

nye valuarvurdering liggende til grund for værdiansættelsen af foreningens ejendom, så vil det betyde 

et brud med den beslutning, som blev truffet på den ordinære generalforsamling i 2021 omkring 

fastfrysning af værdien. Det vil ikke senere være muligt at vende tilbage til en fastfrysning af 

ejendomsværdien i henhold til den nugældende lovgivning. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 177: Hvis vi i stedet vælger at fortsætte med den fastfrosne ejendomsværdi, 

vil det så betyde en faldende andelskroneværdi? 

Svar fra dirigenten: Ja, i forhold til det i regnskabet for 2021 anførte værdier, så vil det betyde en lavere 

andelskroneværdi. 
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Kommentar fra dirigenten: Vi administrerer mange andelsboligforeninger, og vi ser et overtal af 

foreninger, der vælger at bryde ud af fastfrysningen, som der lægges op til her. Man kan ikke sige noget 

om, hvad der er rigtigt og forkert her. Det er op til den enkelte at afgøre. 

Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i regnskabet er lavet en hensættelse til 

vedligeholdelse på 22 mio. kr., hvilket er en forhøjelse på 2 mio. kr. i forhold til året før. Det er en 

forpligtigelse foreningen har, når der budgetteres med store vedligeholdelsesudgifter i fremtiden. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 7: Har bestyrelsen søgt rådgivning omkring, hvorvidt der skulle anbefales 

fortsat fastholdelse eller brud med fastholdelsen af ejendomsværdien? Har advokaten erfaringer med, 

hvad andre gør? 

Svar fra dirigenten: Først og fremmest har man ikke set nogen effekt af den nye lovgivning, der trådte i 

kraft 1/7-2020. Markedet for udlejningsejendomme har været fortsat stigende – og det interessante og 

mest usikre bliver om der kommer yderligere rentestigninger som følge af krigen i Ukraine. 

Kommentar fra bogholder, Jari L. Jensen: Jeg har talt med valuaren inden for den seneste uge. En 

valuarvurdering er ret rentefølsom, men de seneste rentestigninger på realkreditlån har ikke haft effekt 

på krav til afkast på investering i udlejningsejendomme. Hvis rentestigninger viser sig at være 

vedvarende kan det ikke udelukkes, at det kan få en effekt. 

Kommentar fra andelshaver 7: Jeg mener, at det mest sikre ville være at vente med at udnytte værdien 

af en ny valuarvurdering indtil næste år – og altså fastholde ejendomsværdien fra regnskabet for 2020. 

Så kender vi bedre konsekvenserne af krigen, da den nuværende værdistigning nemt er væk igen ved 

bare en lille rentestigning/stigning i afkastrenten. 

Kommentar fra andelshaver 70: Der kan jo også komme andre ting, der påvirker renten i begge 

retninger, så vi ved ikke, om det er mere sikkert at vente. 

Kommentar fra andelshaver 88: Vi taler hvert år om, at ejendommens værdi vil falde – men det er stort 

set aldrig sket. Vi bør gå med den nye valuarværdi, som anført i det udsendte regnskab. 

Kommentar fra andelshaver 36: Efterspørgslen efter boliger i København vil fortsætte. Jeg tror på en 

fortsat stigning i ejendomsværdien. 

Kommentar fra andelshaver 5: Jeg er enig i, at vi bør vente med at indregne den nye ejendomsværdi i 

regnskabet. Det vil kun gavne de, som skal sælge, eller de som skal optage lån. 

Spørgsmål fra andelshaver 154: Hvis vi fortsat vælger fastfrysning, vil det så være sådan fremover? 

Svar fra dirigenten: Nej, men omvendt hvis der brydes med fastfrysningen nu, så kan man ikke gå 

tilbage til fastfrysning igen. 

Kommentar fra andelshaver 7: Hvis vi fastholder fastfrysning af værdien, så kan vi tage stilling igen til 

næste år – eller året efter. Pga. de seneste ugers urolighederne så bør vi vente og se det an. 

Bestyrelsen burde i øvrigt have forberedt et bedre beslutningsgrundlag til så vigtigt et emne. 

Kommentar fra andelshaver 97: Jeg følger rigtig meget med i, hvad er skrives og siges. Alle siger, at der 

kommer til at gå rigtig lang tid, før vi er tilbage til ”normalen” igen. 

Kommentar fra andelshaver 88: Jeg har talt med min bank, som mener, at stigningen i den lange rente 

ikke bider sig fast. Vi afgør reelt om min andel med 11 andele skal være 400.000 kr. mere eller mindre 

værd. 

 

Dirigenten: Vi går til afstemning omkring regnskabet. Der stemmes om regnskabet, som det er fremlagt 

af bestyrelsen – altså hvor der anvendes en ny ejendomsværdi ifølge den nye valuarvurdering og med 

en hensættelse på 22 mio. Hvis dette regnskab godkendes, så har foreningen forladt muligheden for 

fastfrysning af ejendomsværdien fremover. 

Hvis man mener, at der skal fortsættes med fastholdelse af ejendomsværdien, der blev anvendt i 

regnskabet for 2020, så skal man nu stemme imod. 
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Afstemningsresultat: 

 

For stemte 42 andelshavere 

Imod stemte 24 andelshavere 

Blankt stemte 7 andelshavere 

 

Regnskabet er hermed godkendt, som det er forelagt/udsendt uden ændringer. 

 

7) Fremlæggelse og godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for indeværende år og beslutning 

om ændring af boligafgiften  

Det udsendte budget for 2022 og vedligeholdelsesplan blev gennemgået af foreningens bogholder, Jari 

L. Jensen, der bl.a. fremhævede følgende: 

➢ der er nået en milepæl i forhold til de seneste års beskedne huslejestigninger, idet de nu 

tilsammen giver en årlig merindtægt på ca. 1 mio. kr. Der indstilles i år ingen fremtidig 

huslejestigning. Det kan komme igen, men lige nu og her ses ikke et stort behov for yderligere 

stigninger i huslejen. 

➢ vi har oplevet og vil fortsat opleve stigninger i ejendomsudgifterne til affaldsgebyr, el- og 

vandforbrug. Det kan heller ikke udelukkes, at stigende energipriser betyder, at der på et 

tidspunkt må ske en stigning i den enkelte andelshavers acontobetalinger til varme/varmt vand. 

Jeg holder øje med udviklingen, og det vil naturligvis blive meldt ud i god tid, hvis der skal ske 

ændringer i betalingen. 

➢ der er afsat et større beløb til forbedringer i gården. Et par bestyrelsesmedlemmer har ideer til 

indretning af gården. Et par beboere har meldt sig til et gårdudvalg, som jeg forestiller mig blive 

inddraget. 

➢ renovering af foreningens kontor vil ske i etaper, da det ikke har været muligt at indhente 

tilbud på en samlet entreprise. Derfor videreføres budgettet fra 2021 til 2022. 

➢ hvis budgettet vedtages, er der afsat 125.000 kr. til udskiftning af trædækket i gården samt 

110.000 kr. til etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg. 

➢ der budgetteres med næsten uændrede administrationsudgifter. Dog noget mere til advokat, 

da der udover denne generalforsamling også er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i 

januar. Derudover kører der lige nu en lille sag med en af erhvervslejerne, hvor det har været 

nødvendigt med juridisk bistand. Sagen forventes afsluttet i år. 

➢ vedligeholdelsesplanen for 2022 er hovedsageligt vedrørende det igangværende 

renoveringsprojekt på varmtvandsrør og toiletfaldstammer. Trods dette dyre projekt, så er det 

hensigten, at der ikke optages yderligere lån, men at projektet finansieres af opsparede midler 

og træk på kassekreditten. Dette træk forventes hurtigt at blive ’indhentet’ – og løbende 

deponeringer fra andelsoverdragelser hjælper til at holde renteudgifterne nede. 

➢ kigger vi på den lidt længere bane, så ligger der store projekter og venter på os. Dermed bliver 

der nok ikke ved med at være penge i kassen. Vores sunde økonomi giver os et godt grundlag 

for at optage lån på fornuftige vilkår, når det bliver nødvendigt. 

  

Spørgsmål fra andelshaver 58: Hvor lang leveringstid er der på vandbehandlingsanlægget fra LAGUR? 

Svar fra bogholder: I tilbuddet skrives der 4-5 uger. 

Kommentar fra andelshaver 5: Jeg har kigget lidt på LAGUR. Det er ikke påvist, at deres løsning hjælper. 

HOFOR har udmeldt, at de er i gang med at ændre på vandets hårdhedsgrad i bl.a. København. Inden 

for 4-5 år burde vi mærke resultatet af dette. Derfor bør vi ikke investere i LAGUR. 
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Kommentar fra varmemester, Claus Rasmussen: Jeg har talt med nogle VVS’ere, og ingen kan bekræfte, 

at det virker. Der findes forskellige metoder – lige fra anvendelse af magneter til brug af kemi. 

Spørgsmål fra andelshaver 48: Er andre firmaer blevet spurgt? 

Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: JA, via vores rådgivere i A4 har også BWT givet et tilbud. De var 

meget dyrere, så derfor tænkte vi, at det skulle prøves af med en relativ billig løsning. 

Kommentar fra varmemester: Hvis man vil prøve det af, så kunne man måske nøjes med at sætte et 

anlæg op i 1 af vores 5 vandstik. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 125: Hvad er status på vores port i gården?  

Svar fra Julie: Der er gang i undersøgelser omkring automatisk post, der åbnes ved anvendelse af et 

briksystem. Ulempen er så, at porten ikke kan åbnes ved strømsvigt. 

Kommentar fra andelshaver 125: Det skal sikres, at det også virker om vinteren. 

Kommentar fra andelshaver 67: Ved ældreboligerne her i kvarteret har de automatiske porte, som 

virker rigtig fint. 

Kommentar fra andelshaver 84: Jeg har også god erfaring med automatiske porte andre steder, som 

virker godt. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 5: Arbejder bestyrelsen med et idekatalog indeholdende fx skraldesug, 

fremføring af 400w til alle lejligheder, sikkerhedsdøre? 

Svar fra Julie: Der arbejdes med rigtig mange ideer, men de skal ikke kun komme fra bestyrelsen. Alle 

skal gøre en indsats, så det ikke strander på bestyrelsesmedlemmernes manglende tid til at sætte gang 

i så mange ting. 

Kommentar fra andelshaver 49: Jeg stemmer for nye sikkerhedsdøre. De holder på varmen, giver mere 

sikkerhed for indbrud og holder støj fra opgang og gade ude. 

 

Dirigenten satte budget og vedligeholdelsesplan for 2022 til afstemning. Da der var en vis modstand 

mod vandbehandlingsanlægget fra LAGUR, så sættes budgettet først til afstemning inkl. udgiften til 

dette. 

 

Afstemningen viste et stort flertal imod budgettet inkl. vandbehandlingsanlægget. 

 

Efterfølgende stemtes der om budget og vedligeholdelsesplan 2022 UDEN vandbehandlingsanlægget 

fra LAGUR. Dette blev vedtaget med et overvældende flertal. Korrigeret budget udsendes med 

referatet (se bilag 1). 

 

Budget 2022 og vedligeholdelsesplan 2022 er hermed godkendt.  

 

8) Indkomne forslag 

Behandling af forslag 1, som har tre underforslag, der alle drejer sig om korrektion og præciseringer i 

tidligere beslutninger omkring altanprojektet. Bestyrelsesmedlem Julie Bay motiverede forslagene, som 

er et resultat af, at ikke alle scenarier er tænkt til ende i det nuværende projekt. Under samtaler med 

rådgivere på projektet opstår tvivlsspørgsmål og henvendelser fra beboere giver anledning til se 

anderledes på nogle forhold. 

 

Efter anmodning blev de tre forslag sat til afstemning hver for sig. 

 

Forslag 1.1 blev vedtaget med overvældende flertal. 
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Forslag 1.2 blev vedtaget med overvældende flertal. 

 

Drøftelser vedr. forslag 1.3: 

Kommentar fra andelshaver 115: Jeg finder det betænkeligt, at nogle få beboers forhold skal afgøres af 

alle øvrige beboere. 

Spørgsmål fra andelshaver 86: Er det korrekt forstået, at i Isafjordsgade 1 kan man ikke få en fuld 

facadealtan? Og er det pga. indkig til naboerne? Er der ikke regler for, hvor mange meter der skal være 

fra en altan til naboernes vinduer, hvor der er direkte indkig? Det må også gælde på private arealer, 

som i vores gård. 

Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Ifølge vores rådgiver, så er der i Københavns kommune ikke regler 

for indkig for altaner i gården. Lejlighederne i Isafjordsgade 1, 1.-4. sal kan søge om fuld facadealtan 

mod gaden og ellers franske altaner mod gården, hvor det teknisk er muligt. 

Spørgsmål fra andelshaver 43: Der var drøftelse og forslag oppe til den ekstraordinære 

generalforsamling i januar. Hvorfor er det ikke undersøgt allerede dengang? 

Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Netop debatten på den ekstraordinære generalforsamling har givet 

anledning til de forslag, som vi har med her i dag. 

Kommentar fra andelshaver 82: Gener må slå fordele. Så hvis nogle beboere får gener af, at andre skal 

have en fordel, så bør det ikke kunne gennemføres. 

Kommentar fra varmemester, Claus Rasmussen: Jeg har gentagne gange nævnt, at der i murværket er 

indlagt rigtig mange jerndragere pga. sætningsskader. Er det undersøgt ordentligt, om de ikke er en 

hindring for etablering af altanerne? 

Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Rådgiverne på projektet har fået alle oplysninger om jerndragerne. 

De mener, at projektet kan gennemføres, men der skal naturligvis foretages nogle grundigere 

undersøgelser m.v., inden det endeligt kan sættes i gang. 

 

Dirigenten satte herefter forslag 1.3 til afstemning. Afstemningsresultat: 

 

For stemte 22 andelshavere. 

Imod stemte 1 andelshaver. 

Blankt stemte mange andelshavere. 

 

Forslag 1.3 blev dermed vedtaget.  

 

Behandling af forslag 2, som blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 7: Jeg har erfaret, at der sker 

udlejning af telt, borde og bænke indkøbt af foreningen. Så jeg synes, at reglerne bør stå i vores 

husorden.  

 

Bestyrelsen tilkendegav sin tilslutning til forslaget. 

 

Kommentar fra andelshaver 112: Det skal sikres, at opsætning og nedtagning ikke påhviler 

varmemesteren. 

Kommentar fra andelshaver 157: Det bør altid være andelshaveren, der lejer materialet, som har det 

fulde ansvar for forsvarlig opsætning og korrekt nedtagning – herunder rengøring af såvel telt, borde og 

bænke samt popcornmaskinen. Det bør tilføjes forslaget. 

Spørgsmål fra andelshaver 67: I forslaget indgår adgang til køkkenet i foreningens lejlighed. Vil der så 

ikke også være adgang til resten af kontoret? 
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Svar fra forslagsstiller: Derfor skal det ske ifølge aftale med et bestyrelsesmedlem, som skal tage 

ansvaret for korrekt anvendelse af køkkenet. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning, og det blev vedtaget med et stort flertal. 

 

Behandling af forslag 3, som blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 5. Der nævntes bl.a. at andre 

naboforeninger har lignende ordninger – og at nu, hvor kontoret skal renoveres, kunne det give god 

mening at indrette et beboerhotel i et af rummene med adgang til toilet og tekøkken. 

 

Kommentar fra varmemester: Der er ikke plads til at rykke kontor og mødelokale sammen. Andre 

foreningen har administration ude i byen, så de har bedre plads. Et andet forslag kunne være at sælge 

lejligheden og i stedet indrette kontor og beboerhotel i en af forretningerne, når en sådan bliver ledig 

næste gang. 

Kommentar fra andelshaver 84: Bestyrelsen kender forholdene på kontoret. Jeg vil lade dem afgøre, 

hvad der er muligt. 

Kommentar fra Julie: Det ser svært ud lige nu. Vores bekymring er vores bogholder, som bruger mange 

timer på kontoret. 

Kommentar fra bogholder: Jeg er som sådan ikke mod en ide om beboerhotel. Jeg anvender kontoret 

mange timer hver uge. Det er både morgen, middag, aften – og nogle gange ud på natten. Hvis min 

fleksibilitet omkring anvendelse af kontoret bliver indskrænket, så må jeg overveje, om jeg kan 

fortsætte hvervet. 

Kommentar fra med-forslagsstiller andelshaver 7: Vi kunne ændre forslaget til, at der ved renoveringen 

skulle ske forberedelse til et beboerhotel i fremtiden. 

 

Efter nærmere overvejelse valgte begge forslagsstillere at trække forslaget. Forslag 3 bortfalder derfor. 

 

Behandling af forslag 4, der motiveres af forslagsstiller andelshaver 5. Det er et genopslag af samme 

forslag, som blev vedtaget sidste år. Da det har vist sig, at opgaven ikke kan udføres for et budget på 

50.000 kr., indstilles forslaget nu med et budget på 100.000 kr. 

 

Spørgsmål fra andelshaver 115: Kan skuret ikke rives ned og et nyt opføres for samme pris. 

Svar fra forslagsstiller: Nej, det tror jeg ikke er muligt. Men skuret skal renoveres, da taget er ved at gå 

til. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat (flere har forladt generalforsamlingen før 

denne afstemning): 

 

For forslaget stemte 38 andelshavere. 

Imod forslaget stemte 0 andelshavere. 

Øvrige tilbageværende andelshavere stemte blankt. 

 

Forslag 4 blev dermed vedtaget.  

Budget 2022 korrigeres med denne post på 100.000 kr. Se bilag 1. 

 

Behandling af forslag 5, der blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 92. Jeg har lavet en grundig 

undersøgelse af, hvordan reglerne for hold af hund er i andre foreninger i nabolaget. Jeg har spurgt ind 
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Referat fra den ordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 15. marts 2022 
 

 

til, hvilke problemer der opleves – og hvordan de er blevet behandlet. De primære problemer har 

været: 

1) Løse hunde i gården, som i dette forslag ikke vil være tilladt 

2) En enkelt klage over en hund, som peb til gene for naboer. Efter dialog med hundeejeren 

blev det løst. Dette forslag har også regler for, hvordan det skal håndteres. 

3) En formodning om, at nu får alle en hund. Det ville være usandsynligt, da det ikke er sådan 

andre steder. Det fleste får relativt små hunde. 

 

Kommentar fra andelshaver 70: Det kan være svært at definere, hvad små hunde er, hvis kun det er 

tilladt. 

Kommentar fra forslagsstiller: Her er ingen begrænsninger i forhold til hundens størrelse. 

Kommentar fra varmemester, Claus: Vi kan ikke finde ud af overholde andre simple regler i foreningen, 

som fx affaldssortering og ting på fællesarealer, så jeg tror ikke på, at det bliver bedre her. 

Kommentar fra andelshaver 82: Jeg har dårlig erfaring med hunde, der hvor jeg boede før. 

Kommentar fra forslagsstiller: Jeg forstår godt jeres bekymringer, men mine undersøgelser viser, at der 

ikke er store problemer andre steder, hvor hunde er tilladt. 

Kommentar fra andelshaver 84: Jeg ville elske, at vi måtte få lov at have hund. 

Kommentar fra andelshaver 112: Det kan blive et minefelt for, hvornår vi er gode naboer, hvis der 

kommer klager.  

Kommentar fra andelshaver 70: Jeg har gode erfaringer med hundehold, der hvor jeg boede før. 

Kommentar fra dirigenten: Vi kender til mange foreninger, hvor der tillades hundehold. Mange oplever 

ingen problemer, mens andre har udfordringer med det. 

Kommentar fra andelshaver 156: De, som anskaffer sig en hund, må vi tiltro, vil passe godt på hunden, 

så den ikke er til gene for andre. 

 

Forslaget blev sendt til afstemning – og resultatet af afstemningen blev: 

 

For forslaget stemte 33 andelshavere. 

Imod forslaget stemte 24 andelshavere. 

Øvrige tilstedeværende andelshavere stemte blankt. 

 

Forslag 5 er dermed vedtaget. 

  

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt fastsættelse af bestyrelseshonorar  

På dirigentens forespørgsel tilkendegav de 2 på valg værende bestyrelsesmedlemmer, at de var villige 

til genvalg, men at de ikke ville stå i vejen for nye friske kræfter. 

Dirigenten oplyste, at der derudover skulle besættes en ledig plads – og forespurgte forsamlingen om 

nogen havde lyst til at stille op. Ingen meldte sig – men Anders Bo Petersen (andelshaver 125), der 

tidligere måtte forlade generalforsamlingen, havde afleveret et skriftligt tilsagn om at stille op til 

bestyrelsen. 

Da ikke andre meldte sig, foregik valget af bestyrelsesmedlemmer som fredsvalg. Dirigenten meddelte 

samtidig, at den ene af de tre valgte poster ville være for 1 år, da den ledige plads skyldtes et 

bestyrelsesmedlems udtræden i utide pga. flytning fra foreningen. Den 1-årige post blev tildelt Anders 

Bo Petersen. 
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Referat fra den ordinære generalforsamling i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. den 15. marts 2022 
 

 

Medlem af den nye bestyrelse er herefter: 

  Sus Hartung (på valg i 2023) 

  Jacob Herrestrup (på valg i 2023) 

  Anders Bo Petersen (på valg i 2023) 

  Peter K. Larsen (på valg i 2024) 

  Julie Bay Wedebye (på valg i 2024)  

 

Derefter afvikles valg til de 2 poster som suppleanter. Til dette tilkendegav 

  René Bay Wedebye 

  Michael Henriksen 

 

at de gerne ville stille op.  

Da andre ikke meldte sig, blev de to valgt som bestyrelsens nye suppleanter for en 1-årig periode.   

 

Bestyrelseshonoraret vedtages som uændret 75.000 kr. pr. år til fordeling blandt 

bestyrelsesmedlemmerne efter indbyrdes aftale. 

 

10) Valg af revisor 

Generalforsamlingen vedtog genvalg af foreningens revisor, Beierholm. 

 

11) Eventuelt  

Andelshaver 5 ønskede at gøre andelshaverne opmærksomme på, at man kan anvende foreningens 

anciennitetsliste, hvis særligt store lejligheder skulle sælges. Dette for at tilgodese andre andelshavere i 

foreningen, som ønskede mere plads. Andelshaver 5 havde hørt om en henvendelse til foreningen, 

hvor anvendelse af anciennitetslisten blev afslået, da der ikke var tid. Det var rigtig ærgerligt. 

 

Kommentar fra andelshaver 109: Det er mig, som har den pågældende andel til salg. Grunden til, at 

anciennitetslisten ikke kunne anvendes, var, at det skulle gå meget stærkt med at finde en køber, da vi 

skulle rykke hurtigt på køb af anden bolig. 

Kommentar fra bogholder, Jari: Jeg blev, som andelshaver 109 nævner, spurgt omkring 

anciennitetslisten, men det administrative arbejde med salg over listen, kræver noget tid. Det var ikke 

rigtigt muligt her. Ellers er alle velkommen til at henvende sig omkring anciennitetslisten – og reglerne 

kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Der var ikke andre, som ønskede ordet.  

 

Dirigenten lukkede generalforsamlingen 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 Anders Bo Petersen 

----- 

Bilag til referatet: 

Bilag 1: Ajourført budget 2022 
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NUptwi4UCkQVscHBIdcO6wr0WzFt+daoVZZxXCsooyioYijc2+K+ZU5wVgLhD0kz5b823O8lh9zJ
ua/QB7llty22z033do2W80auX6NJ4vF3bvBFtYmLBYGGcIX5Hk3kcJz4ugc86DtRE7jLRqBK7T+y
77cstSZHDHErrhk/6bGjfMDwZAugAiL081y/rc62afaHYGWfsriNj/9O2Ptaa7YZEKDlam8qHD/z
+hC+kaWNq1RoLNi28DkJOVl1DNDftQEUgHas9EGEAioY92FtjyxXYWZPpsCl6X9FAGUVH9QSycaX
kwaWh29zIVEbm6hIOWISebzGKa4jokwepFIUvg==

 
 
 
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+R0YyMDIyIFJlZmVyYXQgRU5ERUxJR1QucGRmOiBhNGJlZDY1ZDE4NmQ4MWEzNjZkN2YzMGMyMjE2ZDA1NTg4NTVmYWM3ZjBhZTcxM2IyMjBlMmY0YTY4MTJiMzM2PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiBiY2ZlNTI3ZS02MDYwLTQyMGUtOGUzMy1jY2IyNTJiNmZkYjY8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken ByYnBMJojn4Hm4fr2YhiORR5LeVXwgoHJRlG3+VR+/o=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNV8zXzEgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE1LjMgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge 875f5b1d-88d1-466d-a6e9-e4fdd00aa64a
  TimeStamp MjAyMi0wNC0wOCAwODo0MDoxNiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 hWPve83nT6T3UxMAVzIan/gOg7yKEVt3qIZ231L00iw=


 
Nexqck86Bg60LnSs4aiyP8ZTm/x55R2ZZrOZMmqpu9O90OQpuqC7smQioYGeb5v8+1F/VmjZryVI
CEyryQcn1b3Egpy615WMFU23vWXWRjHpdcr2Qt+GgWGJ4wuBC6GT58D3er26as2H3t35ZeczBDI+
PNXOG5wvUmnOTZtIdZc2uKzfQbVZbWbDRvB5iyZz+/xs3MjCTQtqC0voiZIpp9mh6o3CHeEDtuf7
7Ui9XFSmKtCDNsU1fI+rF6kRMF3dvq68YN5SERPyvKvGwLDMZvhyzB/z4HK9ZrXLMGcXwwXWbjTp
H/xRQp/BwG9T8PcXsKaxXlf+yPYQm5XVgtIchA==

 
 
 
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+R0YyMDIyIFJlZmVyYXQgRU5ERUxJR1QucGRmOiBhNGJlZDY1ZDE4NmQ4MWEzNjZkN2YzMGMyMjE2ZDA1NTg4NTVmYWM3ZjBhZTcxM2IyMjBlMmY0YTY4MTJiMzM2PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiBiY2ZlNTI3ZS02MDYwLTQyMGUtOGUzMy1jY2IyNTJiNmZkYjY8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken iw387C8XP750JvJnozjAdig3gKMb1qnDBEPxLU8ID7M=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxMl81XzUgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzEyLjEuMiBNb2JpbGUvMTVFMTQ4IFNhZmFyaS82MDQuMQ==
  challenge c2750331-6ca0-44e0-95c6-bc24b38a3eba
  TimeStamp MjAyMi0wNC0wNyAxODo0NTo0MyswMDAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 bm63GdOP5JzJCqGLaogLf75Q2bNxSxK6MJ1xIj7Fryk=


 
dnTI06HigG+eMEDtSjzHZ4k5kiz2zeOiA8FtzmE3ztHPq+yYHSaEswgsO7p48IVXsblN78tDdsh+
dkuDQ36BeQU11AvJvl1wxepr32Kxy3SSTg5euwTtTK9wI8e4COlyL+dygbiDxt3odA4HdWWI+nMO
Bz/aQFVJy/4e9PAQ61//qgAifkwJjbJGIus+YJdIZq4EZ+QkmXvBB2tZSqgLoTQoC1Nv9N49Q+i2
6/mahqU5pQr8Qm3hNWSkAiGuwPr5F/CqyNXVdHa9nAmnJKjNt2qk3pJU5NAwFsIkrefp4lbo3+r2
7NY1HVzeHyMcG3u0RfpZCn/2HFx2LaTG13KbAQ==

 
 
 
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+R0YyMDIyIFJlZmVyYXQgRU5ERUxJR1QucGRmOiBhNGJlZDY1ZDE4NmQ4MWEzNjZkN2YzMGMyMjE2ZDA1NTg4NTVmYWM3ZjBhZTcxM2IyMjBlMmY0YTY4MTJiMzM2PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiBiY2ZlNTI3ZS02MDYwLTQyMGUtOGUzMy1jY2IyNTJiNmZkYjY8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken jwh+Hy7P2mxBq1SvEP/WQSHuB/WnMgpW8UwlnNEjIgk=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk5LjAuNDg0NC41MSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy85OS4wLjExNTAuMzY=
  challenge e329355f-311b-465a-b6cb-80603f41859a
  TimeStamp MjAyMi0wNC0wNyAxODo1Njo1NiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 C1u/8Xja2HpHN1YtSuker7pQUhim1j5G1r1gD8z+4ro=


 
PHFZDXnIxyje5dyG4OuFuYaOtptX8qj1g4unBWkuymWQ4WgHxIruaKvJzHhR7H9vRzxLkxhTqeAx
nwkQxm4i751TQ13eOTGlq/TmDclvu5jUrUklFZ5MhSV0j7uGn8lndm0g3q6BNO/TEpe7D/hco+Ox
DnVRChzZ80ZyXZkr8pX4k60mgFPXQL0V2TH/+5J5hBXbmUXzrOUAyXKZe9HQFxqbU7qPODQInQwZ
5IQPg/ZrIYve1sBv/xh4Mvq87n2f8V34TvOqR7QY+OSogExyPfevfildq1k+sm1C9W2Vgebp8mZ+
pSALeNtTqsYrxM6SvA6tJR9HzBvCd+wklUa7nw==

 
 
 
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=


 
 
MIIGAzCCBOugAwIBAgIEXdZL8TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDA4MjgxNTQ1
NDlaFw0yMzA4MjgxNjE1NDlaMHoxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFAMBkGA1UEAwwSQW5kZXJzIEJvIFBldGVyc2VuMCMGA1UEBRMc
UElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTA3MTE5Nzk5NDU3NTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
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Referat fra ordinær generalforsamling i  
Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. 


 afholdt tirsdag den 15. marts 2022 kl. 19.00 i Salen 


Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300 København S 
 


Dagsorden: 
1) Velkomst 
2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
3) Bestyrelsens beretning om boligselskabets virksomhed i det forløbne år. 
4) Kort orientering fra eventuelle udvalg m.v. 
5) Oplæsning af revisionsprotokollen.  
6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021 samt værdiansættelse (andelskroneværdien) 


herunder beslutning om  


• fortsat fastfrysning af ejendomsværdien eller indregning af ny ejendomsværdi i henhold til 
valuarvurderingsrapport pr. 31.12.2021, som kan ses på 
www.isafjord.dk/dokumenter/ejendommen 


• hensættelse til andre reserver pr. 31.12.2021 
7) Fremlæggelse og godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for indeværende år og beslutning 


om ændring af boligafgiften. Bestyrelsen stiller forslag om:  


• uændret boligafgift 


• tegning af 5 årig lejeaftale på LAGUR kemifri-vandbehandlingsanlæg, der stopper kalkaflejringer 
og reducerer korrosion, ca. 70.000 kr./år + engangsudgift til installation ca. 40.000 kr. 


• renovering af trædækket i gården, ca. 125.000 kr. 
8) Indkomne forslag. 


• Forslag 1: Ændring til altanprojektet, stillet af bestyrelsen.  
Forslagene stilles primært som et samlet forslag.  
Nedstemmes forslaget stemmes sekundært om delforslagene enkeltvis. 


o 1.1: Tilladelse til fuld facadealtan for 1. sals lejligheder i Egilsgade og Isafjordsgade mod 
gade over butikker/erhvervslejemål 


o 1.2: Tilladelse til fransk altan mod gården for alle foreningens lejligheder 
o 1.3: Begrænsning af tilladelse for lejligheder beliggende Njalsgade 24A, TH, så der alene 


tillades fransk og spansk altan (mod gård) af hensyn til indkig mod nabo i Isafjordsgade 
1 - dog undtagelse for evt. sammenlagt lejlighed.  


• Forslag 2: Ændring til husorden, udlejning af telt, borde og bænke, stillet af andelshaver lejl. 7 


• Forslag 3: Etablering af beboerhotel i foreningslejlighed, stillet af andelshaver 5 og 7  


• Forslag 4: Ændring af tagkonstruktion på skur i gård, stillet af andelshaver lejl. 5 


• Forslag 5: Tilladelse til at holde hund, stillet af andelshavere lejl. 92 
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt fastsættelse af bestyrelseshonorar. 


På valg til bestyrelsen er: 


• Peter K. Larsen 


• Julie Bay Wedebye 


• (Ledig plads) 
I henhold til vedtægternes §25, stk. 3, skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Da der er 3 


bestyrelsesposter på valg, vil den ene post være for en periode af 1 år, og de 2 øvrige poster være for 


en periode på 2 år. 


Valg af 2 suppleanter for 1 år 


10) Valg af revisor.  
Bestyrelsen indstiller genvalg af revisionsfirmaet Beierholm 


11) Eventuelt. 



https://d.docs.live.net/73c5d0ee6f5dfe31/Dokumenter/Bestyrelse/Generalforsamling/2022GF/www.isafjord.dk/dokumenter/ejendommen
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1) Velkomst 


Foreningens formand, Peter K. Larsen, bød alle fremmødte velkommen – herunder de indbudte gæster: 


➢ Advokat Kenneth Gudmundsson, ØENS Advokatfirma 


➢ Statsaut. revisor Morten Alsted, Beierholm 


 


2) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 


Som generalforsamlingens dirigent foreslog bestyrelsen advokat Kenneth Gudmundsson, der blev valgt 


med akklamation. 


Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til foreningens 


vedtægter og spurgte indledningsvist forsamlingen om nogen ikke havde modtaget indkaldelse og 


øvrige materiale forud for generalforsamlingen. Det var ikke tilfældet. 


Som referent blev Jari L. Jensen valgt, og som stemmetællere blev Jeanette Bay Wedebye og Line 


Stendorf Madsen valgt 


På generalforsamlingen var 73 andele repræsenteret, heraf 61 ved fremmøde og 12 ved fuldmagt. 


 


3) Bestyrelses beretning om boligselskabets virksomhed i det forløbne år 


Formand Peter K. Larsen resumerede fra den udsendte skriftlige beretning. Ingen i forsamlingen havde 


spørgsmål til beretningen. 


 


4) Kort orientering fra eventuelle udvalg m.v. 


Nyt om Altanprojektet v/bestyrelsesmedlem Julie Bay Wedebye: 


Der arbejdes p.t. på nyt materiale til beboerne, herunder en endelig tilsagnsskrivelse, hvor 


andelshavere, som ønsker altan, skal give et bindende tilsagn til projektet, så ansøgningen til 


kommunen kan gøres endelig. Det er et krav fra kommunen, at der ikke efterfølgende sker væsentlige 


ændringer i antallet og placering af altaner, når en ansøgning er godkendt.  


Under arbejdet med projektet dukker nye spørgsmål og situationer op, som bl.a. har givet anledning til, 


at der under denne generalforsamling er indstillet 3 forslag om ændringer til det oprindelige vedtagne 


projekt. 


 


5) Oplæsning af revisionsprotokollen 


Dirigenten spurgte forsamlingen om nogen ønskede en oplæsning af protokollen. Det var ikke tilfældet. 


 


6) Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021 samt værdiansættelse (andelskroneværdien) 


Foreningens revisor, Morten Alsted, fremlagde årsrapportens hovedtal, herunder at der ved 


værdiansættelsen af foreningens ejendom er anvendt valuarvurdering foretaget af Nordicals, hvor 


værdien i forhold til regnskabet for 2020 er steget med 35,6 mio. kr. 


 


Dirigenten præciserede efterfølgende, at hvis generalforsamlingen godkender regnskabet med denne 


nye valuarvurdering liggende til grund for værdiansættelsen af foreningens ejendom, så vil det betyde 


et brud med den beslutning, som blev truffet på den ordinære generalforsamling i 2021 omkring 


fastfrysning af værdien. Det vil ikke senere være muligt at vende tilbage til en fastfrysning af 


ejendomsværdien i henhold til den nugældende lovgivning. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 177: Hvis vi i stedet vælger at fortsætte med den fastfrosne ejendomsværdi, 


vil det så betyde en faldende andelskroneværdi? 


Svar fra dirigenten: Ja, i forhold til det i regnskabet for 2021 anførte værdier, så vil det betyde en lavere 


andelskroneværdi. 
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Kommentar fra dirigenten: Vi administrerer mange andelsboligforeninger, og vi ser et overtal af 


foreninger, der vælger at bryde ud af fastfrysningen, som der lægges op til her. Man kan ikke sige noget 


om, hvad der er rigtigt og forkert her. Det er op til den enkelte at afgøre. 


Dirigenten henledte opmærksomheden på, at der i regnskabet er lavet en hensættelse til 


vedligeholdelse på 22 mio. kr., hvilket er en forhøjelse på 2 mio. kr. i forhold til året før. Det er en 


forpligtigelse foreningen har, når der budgetteres med store vedligeholdelsesudgifter i fremtiden. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 7: Har bestyrelsen søgt rådgivning omkring, hvorvidt der skulle anbefales 


fortsat fastholdelse eller brud med fastholdelsen af ejendomsværdien? Har advokaten erfaringer med, 


hvad andre gør? 


Svar fra dirigenten: Først og fremmest har man ikke set nogen effekt af den nye lovgivning, der trådte i 


kraft 1/7-2020. Markedet for udlejningsejendomme har været fortsat stigende – og det interessante og 


mest usikre bliver om der kommer yderligere rentestigninger som følge af krigen i Ukraine. 


Kommentar fra bogholder, Jari L. Jensen: Jeg har talt med valuaren inden for den seneste uge. En 


valuarvurdering er ret rentefølsom, men de seneste rentestigninger på realkreditlån har ikke haft effekt 


på krav til afkast på investering i udlejningsejendomme. Hvis rentestigninger viser sig at være 


vedvarende kan det ikke udelukkes, at det kan få en effekt. 


Kommentar fra andelshaver 7: Jeg mener, at det mest sikre ville være at vente med at udnytte værdien 


af en ny valuarvurdering indtil næste år – og altså fastholde ejendomsværdien fra regnskabet for 2020. 


Så kender vi bedre konsekvenserne af krigen, da den nuværende værdistigning nemt er væk igen ved 


bare en lille rentestigning/stigning i afkastrenten. 


Kommentar fra andelshaver 70: Der kan jo også komme andre ting, der påvirker renten i begge 


retninger, så vi ved ikke, om det er mere sikkert at vente. 


Kommentar fra andelshaver 88: Vi taler hvert år om, at ejendommens værdi vil falde – men det er stort 


set aldrig sket. Vi bør gå med den nye valuarværdi, som anført i det udsendte regnskab. 


Kommentar fra andelshaver 36: Efterspørgslen efter boliger i København vil fortsætte. Jeg tror på en 


fortsat stigning i ejendomsværdien. 


Kommentar fra andelshaver 5: Jeg er enig i, at vi bør vente med at indregne den nye ejendomsværdi i 


regnskabet. Det vil kun gavne de, som skal sælge, eller de som skal optage lån. 


Spørgsmål fra andelshaver 154: Hvis vi fortsat vælger fastfrysning, vil det så være sådan fremover? 


Svar fra dirigenten: Nej, men omvendt hvis der brydes med fastfrysningen nu, så kan man ikke gå 


tilbage til fastfrysning igen. 


Kommentar fra andelshaver 7: Hvis vi fastholder fastfrysning af værdien, så kan vi tage stilling igen til 


næste år – eller året efter. Pga. de seneste ugers urolighederne så bør vi vente og se det an. 


Bestyrelsen burde i øvrigt have forberedt et bedre beslutningsgrundlag til så vigtigt et emne. 


Kommentar fra andelshaver 97: Jeg følger rigtig meget med i, hvad er skrives og siges. Alle siger, at der 


kommer til at gå rigtig lang tid, før vi er tilbage til ”normalen” igen. 


Kommentar fra andelshaver 88: Jeg har talt med min bank, som mener, at stigningen i den lange rente 


ikke bider sig fast. Vi afgør reelt om min andel med 11 andele skal være 400.000 kr. mere eller mindre 


værd. 


 


Dirigenten: Vi går til afstemning omkring regnskabet. Der stemmes om regnskabet, som det er fremlagt 


af bestyrelsen – altså hvor der anvendes en ny ejendomsværdi ifølge den nye valuarvurdering og med 


en hensættelse på 22 mio. Hvis dette regnskab godkendes, så har foreningen forladt muligheden for 


fastfrysning af ejendomsværdien fremover. 


Hvis man mener, at der skal fortsættes med fastholdelse af ejendomsværdien, der blev anvendt i 


regnskabet for 2020, så skal man nu stemme imod. 
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Afstemningsresultat: 


 


For stemte 42 andelshavere 


Imod stemte 24 andelshavere 


Blankt stemte 7 andelshavere 


 


Regnskabet er hermed godkendt, som det er forelagt/udsendt uden ændringer. 


 


7) Fremlæggelse og godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for indeværende år og beslutning 


om ændring af boligafgiften  


Det udsendte budget for 2022 og vedligeholdelsesplan blev gennemgået af foreningens bogholder, Jari 


L. Jensen, der bl.a. fremhævede følgende: 


➢ der er nået en milepæl i forhold til de seneste års beskedne huslejestigninger, idet de nu 


tilsammen giver en årlig merindtægt på ca. 1 mio. kr. Der indstilles i år ingen fremtidig 


huslejestigning. Det kan komme igen, men lige nu og her ses ikke et stort behov for yderligere 


stigninger i huslejen. 


➢ vi har oplevet og vil fortsat opleve stigninger i ejendomsudgifterne til affaldsgebyr, el- og 


vandforbrug. Det kan heller ikke udelukkes, at stigende energipriser betyder, at der på et 


tidspunkt må ske en stigning i den enkelte andelshavers acontobetalinger til varme/varmt vand. 


Jeg holder øje med udviklingen, og det vil naturligvis blive meldt ud i god tid, hvis der skal ske 


ændringer i betalingen. 


➢ der er afsat et større beløb til forbedringer i gården. Et par bestyrelsesmedlemmer har ideer til 


indretning af gården. Et par beboere har meldt sig til et gårdudvalg, som jeg forestiller mig blive 


inddraget. 


➢ renovering af foreningens kontor vil ske i etaper, da det ikke har været muligt at indhente 


tilbud på en samlet entreprise. Derfor videreføres budgettet fra 2021 til 2022. 


➢ hvis budgettet vedtages, er der afsat 125.000 kr. til udskiftning af trædækket i gården samt 


110.000 kr. til etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg. 


➢ der budgetteres med næsten uændrede administrationsudgifter. Dog noget mere til advokat, 


da der udover denne generalforsamling også er afholdt en ekstraordinær generalforsamling i 


januar. Derudover kører der lige nu en lille sag med en af erhvervslejerne, hvor det har været 


nødvendigt med juridisk bistand. Sagen forventes afsluttet i år. 


➢ vedligeholdelsesplanen for 2022 er hovedsageligt vedrørende det igangværende 


renoveringsprojekt på varmtvandsrør og toiletfaldstammer. Trods dette dyre projekt, så er det 


hensigten, at der ikke optages yderligere lån, men at projektet finansieres af opsparede midler 


og træk på kassekreditten. Dette træk forventes hurtigt at blive ’indhentet’ – og løbende 


deponeringer fra andelsoverdragelser hjælper til at holde renteudgifterne nede. 


➢ kigger vi på den lidt længere bane, så ligger der store projekter og venter på os. Dermed bliver 


der nok ikke ved med at være penge i kassen. Vores sunde økonomi giver os et godt grundlag 


for at optage lån på fornuftige vilkår, når det bliver nødvendigt. 


  


Spørgsmål fra andelshaver 58: Hvor lang leveringstid er der på vandbehandlingsanlægget fra LAGUR? 


Svar fra bogholder: I tilbuddet skrives der 4-5 uger. 


Kommentar fra andelshaver 5: Jeg har kigget lidt på LAGUR. Det er ikke påvist, at deres løsning hjælper. 


HOFOR har udmeldt, at de er i gang med at ændre på vandets hårdhedsgrad i bl.a. København. Inden 


for 4-5 år burde vi mærke resultatet af dette. Derfor bør vi ikke investere i LAGUR. 
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Kommentar fra varmemester, Claus Rasmussen: Jeg har talt med nogle VVS’ere, og ingen kan bekræfte, 


at det virker. Der findes forskellige metoder – lige fra anvendelse af magneter til brug af kemi. 


Spørgsmål fra andelshaver 48: Er andre firmaer blevet spurgt? 


Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: JA, via vores rådgivere i A4 har også BWT givet et tilbud. De var 


meget dyrere, så derfor tænkte vi, at det skulle prøves af med en relativ billig løsning. 


Kommentar fra varmemester: Hvis man vil prøve det af, så kunne man måske nøjes med at sætte et 


anlæg op i 1 af vores 5 vandstik. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 125: Hvad er status på vores port i gården?  


Svar fra Julie: Der er gang i undersøgelser omkring automatisk post, der åbnes ved anvendelse af et 


briksystem. Ulempen er så, at porten ikke kan åbnes ved strømsvigt. 


Kommentar fra andelshaver 125: Det skal sikres, at det også virker om vinteren. 


Kommentar fra andelshaver 67: Ved ældreboligerne her i kvarteret har de automatiske porte, som 


virker rigtig fint. 


Kommentar fra andelshaver 84: Jeg har også god erfaring med automatiske porte andre steder, som 


virker godt. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 5: Arbejder bestyrelsen med et idekatalog indeholdende fx skraldesug, 


fremføring af 400w til alle lejligheder, sikkerhedsdøre? 


Svar fra Julie: Der arbejdes med rigtig mange ideer, men de skal ikke kun komme fra bestyrelsen. Alle 


skal gøre en indsats, så det ikke strander på bestyrelsesmedlemmernes manglende tid til at sætte gang 


i så mange ting. 


Kommentar fra andelshaver 49: Jeg stemmer for nye sikkerhedsdøre. De holder på varmen, giver mere 


sikkerhed for indbrud og holder støj fra opgang og gade ude. 


 


Dirigenten satte budget og vedligeholdelsesplan for 2022 til afstemning. Da der var en vis modstand 


mod vandbehandlingsanlægget fra LAGUR, så sættes budgettet først til afstemning inkl. udgiften til 


dette. 


 


Afstemningen viste et stort flertal imod budgettet inkl. vandbehandlingsanlægget. 


 


Efterfølgende stemtes der om budget og vedligeholdelsesplan 2022 UDEN vandbehandlingsanlægget 


fra LAGUR. Dette blev vedtaget med et overvældende flertal. Korrigeret budget udsendes med 


referatet (se bilag 1). 


 


Budget 2022 og vedligeholdelsesplan 2022 er hermed godkendt.  


 


8) Indkomne forslag 


Behandling af forslag 1, som har tre underforslag, der alle drejer sig om korrektion og præciseringer i 


tidligere beslutninger omkring altanprojektet. Bestyrelsesmedlem Julie Bay motiverede forslagene, som 


er et resultat af, at ikke alle scenarier er tænkt til ende i det nuværende projekt. Under samtaler med 


rådgivere på projektet opstår tvivlsspørgsmål og henvendelser fra beboere giver anledning til se 


anderledes på nogle forhold. 


 


Efter anmodning blev de tre forslag sat til afstemning hver for sig. 


 


Forslag 1.1 blev vedtaget med overvældende flertal. 
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Forslag 1.2 blev vedtaget med overvældende flertal. 


 


Drøftelser vedr. forslag 1.3: 


Kommentar fra andelshaver 115: Jeg finder det betænkeligt, at nogle få beboers forhold skal afgøres af 


alle øvrige beboere. 


Spørgsmål fra andelshaver 86: Er det korrekt forstået, at i Isafjordsgade 1 kan man ikke få en fuld 


facadealtan? Og er det pga. indkig til naboerne? Er der ikke regler for, hvor mange meter der skal være 


fra en altan til naboernes vinduer, hvor der er direkte indkig? Det må også gælde på private arealer, 


som i vores gård. 


Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Ifølge vores rådgiver, så er der i Københavns kommune ikke regler 


for indkig for altaner i gården. Lejlighederne i Isafjordsgade 1, 1.-4. sal kan søge om fuld facadealtan 


mod gaden og ellers franske altaner mod gården, hvor det teknisk er muligt. 


Spørgsmål fra andelshaver 43: Der var drøftelse og forslag oppe til den ekstraordinære 


generalforsamling i januar. Hvorfor er det ikke undersøgt allerede dengang? 


Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Netop debatten på den ekstraordinære generalforsamling har givet 


anledning til de forslag, som vi har med her i dag. 


Kommentar fra andelshaver 82: Gener må slå fordele. Så hvis nogle beboere får gener af, at andre skal 


have en fordel, så bør det ikke kunne gennemføres. 


Kommentar fra varmemester, Claus Rasmussen: Jeg har gentagne gange nævnt, at der i murværket er 


indlagt rigtig mange jerndragere pga. sætningsskader. Er det undersøgt ordentligt, om de ikke er en 


hindring for etablering af altanerne? 


Svar fra bestyrelsesmedlem, Julie: Rådgiverne på projektet har fået alle oplysninger om jerndragerne. 


De mener, at projektet kan gennemføres, men der skal naturligvis foretages nogle grundigere 


undersøgelser m.v., inden det endeligt kan sættes i gang. 


 


Dirigenten satte herefter forslag 1.3 til afstemning. Afstemningsresultat: 


 


For stemte 22 andelshavere. 


Imod stemte 1 andelshaver. 


Blankt stemte mange andelshavere. 


 


Forslag 1.3 blev dermed vedtaget.  


 


Behandling af forslag 2, som blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 7: Jeg har erfaret, at der sker 


udlejning af telt, borde og bænke indkøbt af foreningen. Så jeg synes, at reglerne bør stå i vores 


husorden.  


 


Bestyrelsen tilkendegav sin tilslutning til forslaget. 


 


Kommentar fra andelshaver 112: Det skal sikres, at opsætning og nedtagning ikke påhviler 


varmemesteren. 


Kommentar fra andelshaver 157: Det bør altid være andelshaveren, der lejer materialet, som har det 


fulde ansvar for forsvarlig opsætning og korrekt nedtagning – herunder rengøring af såvel telt, borde og 


bænke samt popcornmaskinen. Det bør tilføjes forslaget. 


Spørgsmål fra andelshaver 67: I forslaget indgår adgang til køkkenet i foreningens lejlighed. Vil der så 


ikke også være adgang til resten af kontoret? 
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Svar fra forslagsstiller: Derfor skal det ske ifølge aftale med et bestyrelsesmedlem, som skal tage 


ansvaret for korrekt anvendelse af køkkenet. 


 


Forslaget blev sendt til afstemning, og det blev vedtaget med et stort flertal. 


 


Behandling af forslag 3, som blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 5. Der nævntes bl.a. at andre 


naboforeninger har lignende ordninger – og at nu, hvor kontoret skal renoveres, kunne det give god 


mening at indrette et beboerhotel i et af rummene med adgang til toilet og tekøkken. 


 


Kommentar fra varmemester: Der er ikke plads til at rykke kontor og mødelokale sammen. Andre 


foreningen har administration ude i byen, så de har bedre plads. Et andet forslag kunne være at sælge 


lejligheden og i stedet indrette kontor og beboerhotel i en af forretningerne, når en sådan bliver ledig 


næste gang. 


Kommentar fra andelshaver 84: Bestyrelsen kender forholdene på kontoret. Jeg vil lade dem afgøre, 


hvad der er muligt. 


Kommentar fra Julie: Det ser svært ud lige nu. Vores bekymring er vores bogholder, som bruger mange 


timer på kontoret. 


Kommentar fra bogholder: Jeg er som sådan ikke mod en ide om beboerhotel. Jeg anvender kontoret 


mange timer hver uge. Det er både morgen, middag, aften – og nogle gange ud på natten. Hvis min 


fleksibilitet omkring anvendelse af kontoret bliver indskrænket, så må jeg overveje, om jeg kan 


fortsætte hvervet. 


Kommentar fra med-forslagsstiller andelshaver 7: Vi kunne ændre forslaget til, at der ved renoveringen 


skulle ske forberedelse til et beboerhotel i fremtiden. 


 


Efter nærmere overvejelse valgte begge forslagsstillere at trække forslaget. Forslag 3 bortfalder derfor. 


 


Behandling af forslag 4, der motiveres af forslagsstiller andelshaver 5. Det er et genopslag af samme 


forslag, som blev vedtaget sidste år. Da det har vist sig, at opgaven ikke kan udføres for et budget på 


50.000 kr., indstilles forslaget nu med et budget på 100.000 kr. 


 


Spørgsmål fra andelshaver 115: Kan skuret ikke rives ned og et nyt opføres for samme pris. 


Svar fra forslagsstiller: Nej, det tror jeg ikke er muligt. Men skuret skal renoveres, da taget er ved at gå 


til. 


 


Forslaget blev sendt til afstemning med følgende resultat (flere har forladt generalforsamlingen før 


denne afstemning): 


 


For forslaget stemte 38 andelshavere. 


Imod forslaget stemte 0 andelshavere. 


Øvrige tilbageværende andelshavere stemte blankt. 


 


Forslag 4 blev dermed vedtaget.  


Budget 2022 korrigeres med denne post på 100.000 kr. Se bilag 1. 


 


Behandling af forslag 5, der blev motiveret af forslagsstiller andelshaver 92. Jeg har lavet en grundig 


undersøgelse af, hvordan reglerne for hold af hund er i andre foreninger i nabolaget. Jeg har spurgt ind 
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til, hvilke problemer der opleves – og hvordan de er blevet behandlet. De primære problemer har 


været: 


1) Løse hunde i gården, som i dette forslag ikke vil være tilladt 


2) En enkelt klage over en hund, som peb til gene for naboer. Efter dialog med hundeejeren 


blev det løst. Dette forslag har også regler for, hvordan det skal håndteres. 


3) En formodning om, at nu får alle en hund. Det ville være usandsynligt, da det ikke er sådan 


andre steder. Det fleste får relativt små hunde. 


 


Kommentar fra andelshaver 70: Det kan være svært at definere, hvad små hunde er, hvis kun det er 


tilladt. 


Kommentar fra forslagsstiller: Her er ingen begrænsninger i forhold til hundens størrelse. 


Kommentar fra varmemester, Claus: Vi kan ikke finde ud af overholde andre simple regler i foreningen, 


som fx affaldssortering og ting på fællesarealer, så jeg tror ikke på, at det bliver bedre her. 


Kommentar fra andelshaver 82: Jeg har dårlig erfaring med hunde, der hvor jeg boede før. 


Kommentar fra forslagsstiller: Jeg forstår godt jeres bekymringer, men mine undersøgelser viser, at der 


ikke er store problemer andre steder, hvor hunde er tilladt. 


Kommentar fra andelshaver 84: Jeg ville elske, at vi måtte få lov at have hund. 


Kommentar fra andelshaver 112: Det kan blive et minefelt for, hvornår vi er gode naboer, hvis der 


kommer klager.  


Kommentar fra andelshaver 70: Jeg har gode erfaringer med hundehold, der hvor jeg boede før. 


Kommentar fra dirigenten: Vi kender til mange foreninger, hvor der tillades hundehold. Mange oplever 


ingen problemer, mens andre har udfordringer med det. 


Kommentar fra andelshaver 156: De, som anskaffer sig en hund, må vi tiltro, vil passe godt på hunden, 


så den ikke er til gene for andre. 


 


Forslaget blev sendt til afstemning – og resultatet af afstemningen blev: 


 


For forslaget stemte 33 andelshavere. 


Imod forslaget stemte 24 andelshavere. 


Øvrige tilstedeværende andelshavere stemte blankt. 


 


Forslag 5 er dermed vedtaget. 


  


9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt fastsættelse af bestyrelseshonorar  


På dirigentens forespørgsel tilkendegav de 2 på valg værende bestyrelsesmedlemmer, at de var villige 


til genvalg, men at de ikke ville stå i vejen for nye friske kræfter. 


Dirigenten oplyste, at der derudover skulle besættes en ledig plads – og forespurgte forsamlingen om 


nogen havde lyst til at stille op. Ingen meldte sig – men Anders Bo Petersen (andelshaver 125), der 


tidligere måtte forlade generalforsamlingen, havde afleveret et skriftligt tilsagn om at stille op til 


bestyrelsen. 


Da ikke andre meldte sig, foregik valget af bestyrelsesmedlemmer som fredsvalg. Dirigenten meddelte 


samtidig, at den ene af de tre valgte poster ville være for 1 år, da den ledige plads skyldtes et 


bestyrelsesmedlems udtræden i utide pga. flytning fra foreningen. Den 1-årige post blev tildelt Anders 


Bo Petersen. 
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Medlem af den nye bestyrelse er herefter: 


  Sus Hartung (på valg i 2023) 


  Jacob Herrestrup (på valg i 2023) 


  Anders Bo Petersen (på valg i 2023) 


  Peter K. Larsen (på valg i 2024) 


  Julie Bay Wedebye (på valg i 2024)  


 


Derefter afvikles valg til de 2 poster som suppleanter. Til dette tilkendegav 


  René Bay Wedebye 


  Michael Henriksen 


 


at de gerne ville stille op.  


Da andre ikke meldte sig, blev de to valgt som bestyrelsens nye suppleanter for en 1-årig periode.   


 


Bestyrelseshonoraret vedtages som uændret 75.000 kr. pr. år til fordeling blandt 


bestyrelsesmedlemmerne efter indbyrdes aftale. 


 


10) Valg af revisor 


Generalforsamlingen vedtog genvalg af foreningens revisor, Beierholm. 


 


11) Eventuelt  


Andelshaver 5 ønskede at gøre andelshaverne opmærksomme på, at man kan anvende foreningens 


anciennitetsliste, hvis særligt store lejligheder skulle sælges. Dette for at tilgodese andre andelshavere i 


foreningen, som ønskede mere plads. Andelshaver 5 havde hørt om en henvendelse til foreningen, 


hvor anvendelse af anciennitetslisten blev afslået, da der ikke var tid. Det var rigtig ærgerligt. 


 


Kommentar fra andelshaver 109: Det er mig, som har den pågældende andel til salg. Grunden til, at 


anciennitetslisten ikke kunne anvendes, var, at det skulle gå meget stærkt med at finde en køber, da vi 


skulle rykke hurtigt på køb af anden bolig. 


Kommentar fra bogholder, Jari: Jeg blev, som andelshaver 109 nævner, spurgt omkring 


anciennitetslisten, men det administrative arbejde med salg over listen, kræver noget tid. Det var ikke 


rigtigt muligt her. Ellers er alle velkommen til at henvende sig omkring anciennitetslisten – og reglerne 


kan findes på foreningens hjemmeside. 


 


Der var ikke andre, som ønskede ordet.  


 


Dirigenten lukkede generalforsamlingen 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 Anders Bo Petersen 


----- 


Bilag til referatet: 


Bilag 1: Ajourført budget 2022 
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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+R0YyMDIyIFJlZmVyYXQgRU5ERUxJR1QucGRmOiBhNGJlZDY1ZDE4NmQ4MWEzNjZkN2YzMGMyMjE2ZDA1NTg4NTVmYWM3ZjBhZTcxM2IyMjBlMmY0YTY4MTJiMzM2PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiBiY2ZlNTI3ZS02MDYwLTQyMGUtOGUzMy1jY2IyNTJiNmZkYjY8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken Mr2XrX+izmLcH1hu2rf2+9DHjLH+oMc9V0uxf/SclxM=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNV8zXzEgbGlrZSBNYWMgT1MgWCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE1LjMgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge a7956be5-677c-45dd-bc85-b1be86632963
  TimeStamp MjAyMi0wNC0xMCAxNTo1NTowNCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 OqPN21iGJ1E5pt7y/kYbIBoXKUNKjopHs7fhwDkpmBA=


 
J1Pt9ZSjl16cRSOy+cC2N6lR4l6kRgv6QEZEbC10Ain/JzFb0LwS8QohcsMYt0k4tCzVahl4ahST
PTfMrSSOr8uRX+qzRS1WHIbIsilS8RID2kTMZo7Jssfj/sEMh/+fevnR9cKtKKxD90ihd0WmdPW4
EspHD+TINyQDJqwuB45UG2tK5XHIXHKasD7W/JRmut8bAiVYvoLE1Z9BhVUPJ9W2Lj7BgXGgairh
fqAT1rL8KLrd0WjL6Rx1egHBZnKiT/rTEH5MU0B+f9eozpXqqyRspCFPxNVjYbSXWvPIr2Iwcyav
BZXCwNABKl+LlYJffWG/m7rrAj8KQSlFIwQYmw==

 
 
 
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+R0YyMDIyIFJlZmVyYXQgRU5ERUxJR1QucGRmOiBhNGJlZDY1ZDE4NmQ4MWEzNjZkN2YzMGMyMjE2ZDA1NTg4NTVmYWM3ZjBhZTcxM2IyMjBlMmY0YTY4MTJiMzM2PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiBiY2ZlNTI3ZS02MDYwLTQyMGUtOGUzMy1jY2IyNTJiNmZkYjY8L2Rpdj48L2Rpdj4=
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