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Referat af ordinær generalforsamling i 

Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52 

 

Der blev den 23. marts 2022 kl. 19.00 afholdt ordinær generalforsamling i 

festlokalet, Lyngborghave 52 i kælderen th. med følgende dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent og referent.   

2. Formandens beretning om det forløbne år 

3. Regnskab og revisors påtegning   

4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag   

5. Valg af formand for bestyrelsen.    

6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.    

7. Valg af suppleanter.    

8. Valg af interne revisorer og suppleant for disse  

9. Eventuelt.   

  

I alt deltog 16 ud af 28 lejligheder inkl. 4 fuldmagter.  

Som administrator deltog advokat Eva Meiling og Anette Sommer.   

Formand Ken Mayer bød velkommen til de fremmødte og foreslog advokat Eva 

Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent.  

  

Ad punkt 1:   

Generalforsamlingen godkendte dirigent og referent.   

Derefter konstaterede Eva Meiling, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 

var indkaldt med lovligt varsel på 4 uger samt at det blev afholdt inden 15. april. 

 

Ad punkt 2:   

Ken Mayer fremlagde tidligere formand Mads Clausens beretning. 

 

Ken Mayer oplyste, at han, som næstformand i bestyrelsen, overtog formandsrollen 

efter Mads Clausen, som gik af efter 5 år som formand, ved den årlige 

budgetgeneralforsamling i december 2021. 
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Side 2 

 

 

 

 

Formanden indledte med at byde velkomment til de nye beboere. 

 

Der var afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året og den årlige budgetgeneral-

forsamling i december 2021. Derudover var der afholdt en enkelt arbejdsdag, - 

desværre med lavt fremmøde. 

 

Formanden oplyste herefter, at projektet vedr. brugsvandsudskiftningen var blevet 

sat i bero efter uenigheder med Gaihede og for høje priser fra håndværkerne og 

kunne oplyse at sagen nu var afsluttet og at foreningen er klar til at starte projektet 

op på ny med ny entreprenør. 

 

Det blev også oplyst, at snerydningsfirmaet havde sagt op og da der endnu ikke var 

fundet et alternativ, klarer foreningen det selv indtil videre. 

 

Det blev kort nævnt, at der har været et fald i el- og vandforbrug pga. enkelte tomme 

lejligheder og at fjernvarmen var steget en anelse. 

 

Formanden oplyste endvidere, at der stadig er tilknyttet en professionel gartner til 

det grove havearbejde med træbeskæring og hækkeklipning og nævnte, at 

naboejendommens vinterselskab hjælper til med saltning. 

 

Der havde været indbrud i kælderen 20. feb. 2022, men der var ikke stjålet noget 

og reparationen var afsluttet. 

 

Lejlighed 20 havde haft et lækket vandrør i stistrengen fra kælder som straks var 

blevet udbedret. 

 

Formanden oplyste til orientering, at der sælges vaskepoletter hos: 

Lyngborghave 52, 2. tv, lejlighed nr. 9 

Lyngborghave 50, st. tv, lejlighed nr. 12  

Lyngborghave 48, 1. mf, lejlighed 23 

 

Endvidere oplyste formanden at kommende arbejdsdage ville blive den 22. maj og 

4. september 2022. 

 

Formanden sluttede af med at sige tak til Mads Clausen som formand i 6 år samt til 

Tobias, LBH 52, st.th. for sit store arbejde med det nye arbejdsskur. Begge fik en 

kurv som tak. 

 

En ejer spurgte ind til foreningens andre vedligeholdelsesplaner samt prioriteringen 

af disse, udover forslaget under punkt 4 om fibernet.  

 

Hertil besvarede bestyrelsen, at altanpartierne, hvor vinduer og døre skal udskiftes 

samt genstart af stistrengsprojektet vil blive startet op i indeværende år og vil starte 

op sideløbende. Dette blev besluttet på budgetgeneralforsamlingen. Udskiftning af 

vandrør, vil først berøre de vandrette rør i kælder da disse tæres først. Derefter vil 

de lodrette udskiftes. 
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Side 3 

 

 

Til sidst var der spørgsmål til altanprojektet, og om udskiftningen gælder hele stykket 

inklusive vinduer og døre og om radiator også bliver udskiftet. Hertil svarede 

bestyrelsen at udskiftningen ikke berører radiator. 

 

 

Ad punkt 3:   

Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik regnskabet for 2021, hvor foreningen i 2021 har et 

overskud på 43.075 kr. og at der er hensat 300.000 kr. til vinduesprojekt samt til reparationer af 

vand- og afløbsrør og at alle omkostninger har fulgt budgettet på nær udskiftning af sternplader på 

48.594 kr. 

  

Under balancen blev der nævnt, at likvidbeholdningen er på 2.1 mio. og egenkapitalen med årets 

overskud nu er på 663.943 kr. 

 

Under vaskeriregnskabet er der hensat 160.746 kr. til eventuelle reparationer af vaskemaskiner 

som snart er tiltrængt til udskiftning. 

 

Herefter var der ingen spørgsmål til regnskabet og der blev kun nævnt en kommentar om at der 

opfordres kraftigt til at prioritere udskiftning af vandrør sker snarest muligt. 

 

Til slut blev regnskabet godkendt. 

 

Ad punkt 4:   

Der var udsendt forslag fra 15. marts fra Inge Vinten, om at alle ejerne der året rundt frivilligt 

bidrager til vedligeholdelse af ejendommens udendørsarealer, også får tilbagebetalt beløbet fra 

havedage (2 x 500 kr.). 

 

Formand Ken Mayer forklarede, at tilbagebetalingen kun vedrører opgaver der udføres på 

fællesområder på fællesdage og at vedligeholdelsen af f.eks. randbeplantningen (buskene ud for 

Inge Vinten’s område) kun er et brugsønske fra Inge Vinten og at den kan ses som en hobby og 

derfor adskiller sig fra fællesopgaverne i fællesområdet. Der bliver også løbende ordnet 

skraldespande, fejet blade og renholdt trappeopgangen og disse opgaver ikke er under 

tilbagebetalings-forslaget. 

 

Der blev spurgt ind til om en eventuel vicevært vil kunne erstattet beboernes fælles indsats, især 

ved havearbejdsdag, og til dette besvarede formanden, at det kun vil få fællesudgifter til at stige. 

 

Forslaget blev herefter trukket tilbage. 

 

Der blev kort udtrykt ønske om til bestyrelsen, om at tage de mange kommentarer med til en 

eventuel ændring af regler om havedag mv. 

 

Bestyrelsen havde stillet forslag om etablering af fibernet, som var vedlagt indkaldelsen. Hertil 

uddybede bestyrelsen, at installationen er gratis og at yderligere installation af Yousee eller anden 

udbyder er en individuel omkostning. Forslaget er afhængigt af naboforenings beslutning om 

Fibernet. Hvis de vedtager dette, vil tilbuddet også være gældende for os. Den enkelte beboer er 

ikke tvunget til at anvende Fibernet, men kun til at få selve installationen foretaget. Man kan 

fortsætte med nuværende opsætning. 
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Side 4 

 

 

Mads Clausen kommenterede, at Fiberboxen i hver lejlighed skal sidde i nærheden af et strømstik 

og at eventuel maling og tapetsering er for egen regning. 

 

En repræsentant fra OneFiber / Global Connect kom og præsenterede forslaget i detaljer. 

 

Hertil var der spørgsmål til om installationen bliver lavet tæt ved 230V installation, hvilket blev 

bekræftet. Og der blev spurt til om det var muligt at føre kablet sideløbende med nuværende 

antenne installation, og til dette blev der svaret nej og begrundelsen for dette var, at disse 

føringsveje ejes af ejendommen selv og at OneFiber ønsker at lave sine egne føringsveje af hensyn 

til eventuelle fremtidige reparationer. 

 

 

Forslaget blev herefter lagt til afstemning, - med den forudsætning, at naboforening Lyngbo 

stemmer for. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

Ad punkt 5:   

Som formand for bestyrelsen var Ken Mayer villig til at stille op og blev enstemmigt genvalgt.   

  

Ad punkt 6:   

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og var villige til genvalg: 

Bestyrelsesmedlem Irene Harder   

Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen   

 

Alle blev enstemmigt genvalgt. 

 

Bestyrelsesmedlem Manon Krarup blev valgt i 2021 og var ikke på valg. 

 

Da der ved en fejl blev valgt et bestyrelsesmedlem for lidt, er suppleant Ketty Rothmann indtrådt 

som bestyrelsesmedlem. 

   

Herefter består bestyrelsen af:  

Formand Ernest Ken Mayer 

Bestyrelsesmedlem Irene Harder  

Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen  

Bestyrelsesmedlem Manon Krarup  

Bestyrelsesmedlem Ketty Rothmann 

 

Ad punkt 7:   

Som suppleant var Ketty Rothmann og David Andresen villige til genvalg og blev enstemmigt 

genvalgt.  
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Side 5 

 

 

Ad punkt 8:   

Iht. ejerlejlighedsforeningens vedtægter skal der vælges 1-2 interne revisorer.    

Helene Eskerod og Svitlana Makedon var begge villige til genvalg og blev begge valgt.  

Ad Punkt 9:  

De mange frivillige opgaver for foreningen i beboerhåndbogen blev gennemgået og listen blev 

opdateret. Der er enkelte opgaver der er ledige og åben for tilmelding. En ny beboerhåndbog er 

undervejs, hvor listen af arbejdsopgaver fremgår. 

Inge Vinten spurgte ind til hvorfor der kom besøg af håndværker til undersøgelse af fugt. 

Bestyrelsen forklarede, at håndværkeren fra Tryg mente, at den tidligere vandskade kunne stamme 

fra dårlige drænrør, der løber under denne lejlighed og der blev derfor foretaget en TV-inspektion. 

Der viste sig dog at der ikke var nogen brud. Sagen er herefter lukket hos Tryg. 

Der blev kommenteret på trappevasken der var påbegyndt 8. marts, og at de ikke vasker under 

måtter og at man selv skal sætte måtten op ad døren. 

Herefter var der ikke yderligere til eventuelt og dirigent Eva Meiling takkede for god ro og orden 

og ophævede generalforsamlingen. 

  

  

  

  

  

____________________    ____________________ 

 

Advokat Eva Meiling  Ken Mayer  

Dirigent   Formand 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: d
d3

2a
76

d-
af

d8
-4

ef
a-

95
1f

-2
7d

79
fb

c0
68

d



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-938075139497

Eva Mejling
Advokat

03-05-2022 16:47

Serienummer: PID:9208-2002-2-431978051867

Ernest Ken Mayer
Formand

05-05-2022 14:57

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Referat af ordinær generalforsamling.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2022-05-03 15:25 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-03 15:25 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-03 15:25 En besked er sendt til Eva Meiling
2022-05-03 15:25 En besked er sendt til Ken Mayer
2022-05-03 16:46 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Eva Meiling og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 131.164.x.x
2022-05-03 16:47 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Eva Meiling
2022-05-03 16:47 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling.pdf via NemID privat (PID: 9208-

2002-2-938075139497)
2022-05-03 16:47 Alle dokumenter sendt til Eva Meiling er blevet underskrevet
2022-05-03 23:58 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ken Mayer og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 131.164.x.x
2022-05-04 00:00 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ken Mayer og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 131.164.x.x
2022-05-04 00:02 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ken Mayer
2022-05-04 15:25 Påmindelse er sendt til modtager: Ken Mayer
2022-05-05 14:56 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ken Mayer og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 185.34.x.x
2022-05-05 14:57 Ernest Ken Mayer har underskrevet dokumentet Referat af ordinær generalforsamling.pdf via NemID privat (PID: 

9208-2002-2-431978051867)
2022-05-05 14:57 Alle dokumenter sendt til Ken Mayer er blevet underskrevet
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Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
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 PxLPMWLs3hlFCho85aUQVCMNcG8pJpgWT0R0D9A+eqY=


 
8O1OV+Bhb+PNaf1vl55bsNWMhaNDobYeFGgr3UGVNKWD2etlS1LbQ2tlUedU+I1cAW/4Q9gj+ojT
iP821OTw5JMWRpMGqwiH0O0ZivA8osp4s37aThJEa7H7Y5kNP2VjY2WIW2ZlpH4u/NiHn2Xf45iQ
vG8jMG0AXax7Ygr79Pw00XyWnRu1UqugmmdJdyjIHiLJVzGj9AbWYWDba+tuGSSOxeui30fN7Cu7
fGHRvEN6NpqvGlbfHds1EQw6wU2K0H07WD+X53pzaCZ+Q7E2Pi9dXHlUIC8xU9STjLJkLzVfaw8l
Nl20Aw+RDYZSiIq2bUIXNwMcRVl7Gi+W4caRNQ==

 
 
 
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=


 
 
MIIF/TCCBOWgAwIBAgIEXhVNSTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA4MTkxMjIw
MzdaFw0yNDA4MTkxMjUwMzdaMHMxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE5MBIGA1UEAwwLRXZhIE1lamxpbmcwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIw
OC0yMDAyLTItOTM4MDc1MTM5NDk3MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA8hYJ
CdnTxWi02ZQIqSix2/MveA1237tfP6avbP5SLDakPnuMo1z5Ugr2D/mK9b9E8oeQOH+Vurg2yrat
Orj4BDdp0t22ndZQi7tFqRqUYWU8e4ckVVk3vzttoWfP6brJh5dv9oouEufmVY9s8ujgRA1J/QEU
O7LIxVkcREyrdOBCdr+32HUmrag8d1SFrH7YypUh8QLLAdypIu65a/ZcbBD/GyfVZrMCk/6VdM8O
y8y9gpY1Kw/mOFAxO8rcc/a6afWOtZFbB/v3pjsInboiKunjlz7KsBohcnaLjAwbMPBEwHyjqG0I
f8CDZ+MhzmP0zr16WGIi6RnRf5QPykJBHwIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGH
BggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20v
b2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEFMIIB
IjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsG
AQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWth
dGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZy
YSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRl
ciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBw
YXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0w
GwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzYzNzAfBgNVHSMEGDAW
gBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUysyeS8nxgffV70Nn65pbWQRswcowCQYD
VR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAyOM03rjFEoRJyhjBXjhzQBh0cDGMUKFsIF0gWN9i
9XSDknRMYo1VN5FBnajzKVcT09t9Np7xsVoLXkSahbohJfdcIrDM6OhN5RyTU8GQQQVdMmMUuiCM
TJ5clIq4jvbOsNyRgsbqFB4ISf3WQkZsuQ26HKN7gstUQNxdP18kXPAYmP4cABkySJD42+zPu/bO
NtQlN3FyYwuZvIYGgZV5gAnOs8sYstMWS1tmBS+WWUi7f6ptUvGZrHuIQAdUl4OiSOIpeEx8XTzS
4tR/TyWy3l1aSDaVezHeOmbZWumSOS2YPKKQFdeitP0DNK/glRu6CABYvg+uGqFWt5yGHWE7Xg==


 
 
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+UmVmZXJhdCBhZiBvcmRpbsOmciBnZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZy5wZGY6IGY4Y2NhYzQ4MGU5ODU3MDk4ZWVmNjNmZDQxNzJlNmQ1NDU3N2I3ZDJmN2YyYjVlMGM5MDYxMTYwMjY2MGU3N2Q8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj5TaWduZXJpbmcgdG9rZW46IGRkMzJhNzZkLWFmZDgtNGVmYS05NTFmLTI3ZDc5ZmJjMDY4ZDwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken KAna4P7on3vlK78JFx+y5OmI58BD2TsICeI56jhHlas=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMC4wLjQ4OTYuMTI3IFNhZmFyaS81MzcuMzY=
  challenge 597622d7-5811-4c0e-bcec-e1b041a11ed1
  TimeStamp MjAyMi0wNS0wMyAxNDo0NzozMyswMDAw
  identityAssuranceLevel 2






                                              
                                                                                                                      


Advokat Eva Meiling  


Advokat Thorbjørn Bosse Olander 


Advokatfuldmægtig Nicklas Lund Mynchau 


                                                                                                                                                             


                                                                                            virum@virumtorvadvokater.dk                                                                                                                                                                                                         


www.virumtorvadvokater.dk 


 
VIRUM TORV ADVOKATER samarbejder med BIRKERØD ADVOKATER, Cvr.nr. 36430699, Bank 5490 0933064 


Frederiksdalsvej 70, 3., 2830 Virum • Telefon 4585 6402 


 


 


 
 


Referat af ordinær generalforsamling i 


Ejerlejlighedsforeningen Lyngborghave 48-52 


 


Der blev den 23. marts 2022 kl. 19.00 afholdt ordinær generalforsamling i 


festlokalet, Lyngborghave 52 i kælderen th. med følgende dagsorden: 


  


1. Valg af dirigent og referent.   


2. Formandens beretning om det forløbne år 


3. Regnskab og revisors påtegning   


4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag   


5. Valg af formand for bestyrelsen.    


6. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen.    


7. Valg af suppleanter.    


8. Valg af interne revisorer og suppleant for disse  


9. Eventuelt.   


  


I alt deltog 16 ud af 28 lejligheder inkl. 4 fuldmagter.  


Som administrator deltog advokat Eva Meiling og Anette Sommer.   


Formand Ken Mayer bød velkommen til de fremmødte og foreslog advokat Eva 


Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent.  


  


Ad punkt 1:   


Generalforsamlingen godkendte dirigent og referent.   


Derefter konstaterede Eva Meiling, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 


var indkaldt med lovligt varsel på 4 uger samt at det blev afholdt inden 15. april. 


 


Ad punkt 2:   


Ken Mayer fremlagde tidligere formand Mads Clausens beretning. 


 


Ken Mayer oplyste, at han, som næstformand i bestyrelsen, overtog formandsrollen 


efter Mads Clausen, som gik af efter 5 år som formand, ved den årlige 


budgetgeneralforsamling i december 2021. 
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Formanden indledte med at byde velkomment til de nye beboere. 


 


Der var afholdt 2 bestyrelsesmøder i løbet af året og den årlige budgetgeneral-


forsamling i december 2021. Derudover var der afholdt en enkelt arbejdsdag, - 


desværre med lavt fremmøde. 


 


Formanden oplyste herefter, at projektet vedr. brugsvandsudskiftningen var blevet 


sat i bero efter uenigheder med Gaihede og for høje priser fra håndværkerne og 


kunne oplyse at sagen nu var afsluttet og at foreningen er klar til at starte projektet 


op på ny med ny entreprenør. 


 


Det blev også oplyst, at snerydningsfirmaet havde sagt op og da der endnu ikke var 


fundet et alternativ, klarer foreningen det selv indtil videre. 


 


Det blev kort nævnt, at der har været et fald i el- og vandforbrug pga. enkelte tomme 


lejligheder og at fjernvarmen var steget en anelse. 


 


Formanden oplyste endvidere, at der stadig er tilknyttet en professionel gartner til 


det grove havearbejde med træbeskæring og hækkeklipning og nævnte, at 


naboejendommens vinterselskab hjælper til med saltning. 


 


Der havde været indbrud i kælderen 20. feb. 2022, men der var ikke stjålet noget 


og reparationen var afsluttet. 


 


Lejlighed 20 havde haft et lækket vandrør i stistrengen fra kælder som straks var 


blevet udbedret. 


 


Formanden oplyste til orientering, at der sælges vaskepoletter hos: 


Lyngborghave 52, 2. tv, lejlighed nr. 9 


Lyngborghave 50, st. tv, lejlighed nr. 12  


Lyngborghave 48, 1. mf, lejlighed 23 


 


Endvidere oplyste formanden at kommende arbejdsdage ville blive den 22. maj og 


4. september 2022. 


 


Formanden sluttede af med at sige tak til Mads Clausen som formand i 6 år samt til 


Tobias, LBH 52, st.th. for sit store arbejde med det nye arbejdsskur. Begge fik en 


kurv som tak. 


 


En ejer spurgte ind til foreningens andre vedligeholdelsesplaner samt prioriteringen 


af disse, udover forslaget under punkt 4 om fibernet.  


 


Hertil besvarede bestyrelsen, at altanpartierne, hvor vinduer og døre skal udskiftes 


samt genstart af stistrengsprojektet vil blive startet op i indeværende år og vil starte 


op sideløbende. Dette blev besluttet på budgetgeneralforsamlingen. Udskiftning af 


vandrør, vil først berøre de vandrette rør i kælder da disse tæres først. Derefter vil 


de lodrette udskiftes. 
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Til sidst var der spørgsmål til altanprojektet, og om udskiftningen gælder hele stykket 


inklusive vinduer og døre og om radiator også bliver udskiftet. Hertil svarede 


bestyrelsen at udskiftningen ikke berører radiator. 


 


 


Ad punkt 3:   


Kasserer Lilly Kristoffersen gennemgik regnskabet for 2021, hvor foreningen i 2021 har et 


overskud på 43.075 kr. og at der er hensat 300.000 kr. til vinduesprojekt samt til reparationer af 


vand- og afløbsrør og at alle omkostninger har fulgt budgettet på nær udskiftning af sternplader på 


48.594 kr. 


  


Under balancen blev der nævnt, at likvidbeholdningen er på 2.1 mio. og egenkapitalen med årets 


overskud nu er på 663.943 kr. 


 


Under vaskeriregnskabet er der hensat 160.746 kr. til eventuelle reparationer af vaskemaskiner 


som snart er tiltrængt til udskiftning. 


 


Herefter var der ingen spørgsmål til regnskabet og der blev kun nævnt en kommentar om at der 


opfordres kraftigt til at prioritere udskiftning af vandrør sker snarest muligt. 


 


Til slut blev regnskabet godkendt. 


 


Ad punkt 4:   


Der var udsendt forslag fra 15. marts fra Inge Vinten, om at alle ejerne der året rundt frivilligt 


bidrager til vedligeholdelse af ejendommens udendørsarealer, også får tilbagebetalt beløbet fra 


havedage (2 x 500 kr.). 


 


Formand Ken Mayer forklarede, at tilbagebetalingen kun vedrører opgaver der udføres på 


fællesområder på fællesdage og at vedligeholdelsen af f.eks. randbeplantningen (buskene ud for 


Inge Vinten’s område) kun er et brugsønske fra Inge Vinten og at den kan ses som en hobby og 


derfor adskiller sig fra fællesopgaverne i fællesområdet. Der bliver også løbende ordnet 


skraldespande, fejet blade og renholdt trappeopgangen og disse opgaver ikke er under 


tilbagebetalings-forslaget. 


 


Der blev spurgt ind til om en eventuel vicevært vil kunne erstattet beboernes fælles indsats, især 


ved havearbejdsdag, og til dette besvarede formanden, at det kun vil få fællesudgifter til at stige. 


 


Forslaget blev herefter trukket tilbage. 


 


Der blev kort udtrykt ønske om til bestyrelsen, om at tage de mange kommentarer med til en 


eventuel ændring af regler om havedag mv. 


 


Bestyrelsen havde stillet forslag om etablering af fibernet, som var vedlagt indkaldelsen. Hertil 


uddybede bestyrelsen, at installationen er gratis og at yderligere installation af Yousee eller anden 


udbyder er en individuel omkostning. Forslaget er afhængigt af naboforenings beslutning om 


Fibernet. Hvis de vedtager dette, vil tilbuddet også være gældende for os. Den enkelte beboer er 


ikke tvunget til at anvende Fibernet, men kun til at få selve installationen foretaget. Man kan 


fortsætte med nuværende opsætning. 


 


 


 


 


 







  


Side 4 


 


 


Mads Clausen kommenterede, at Fiberboxen i hver lejlighed skal sidde i nærheden af et strømstik 


og at eventuel maling og tapetsering er for egen regning. 


 


En repræsentant fra OneFiber / Global Connect kom og præsenterede forslaget i detaljer. 


 


Hertil var der spørgsmål til om installationen bliver lavet tæt ved 230V installation, hvilket blev 


bekræftet. Og der blev spurt til om det var muligt at føre kablet sideløbende med nuværende 


antenne installation, og til dette blev der svaret nej og begrundelsen for dette var, at disse 


føringsveje ejes af ejendommen selv og at OneFiber ønsker at lave sine egne føringsveje af hensyn 


til eventuelle fremtidige reparationer. 


 


 


Forslaget blev herefter lagt til afstemning, - med den forudsætning, at naboforening Lyngbo 


stemmer for. 


 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  


 


Ad punkt 5:   


Som formand for bestyrelsen var Ken Mayer villig til at stille op og blev enstemmigt genvalgt.   


  


Ad punkt 6:   


Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og var villige til genvalg: 


Bestyrelsesmedlem Irene Harder   


Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen   


 


Alle blev enstemmigt genvalgt. 


 


Bestyrelsesmedlem Manon Krarup blev valgt i 2021 og var ikke på valg. 


 


Da der ved en fejl blev valgt et bestyrelsesmedlem for lidt, er suppleant Ketty Rothmann indtrådt 


som bestyrelsesmedlem. 


   


Herefter består bestyrelsen af:  


Formand Ernest Ken Mayer 


Bestyrelsesmedlem Irene Harder  


Bestyrelsesmedlem Lilly Kristoffersen  


Bestyrelsesmedlem Manon Krarup  


Bestyrelsesmedlem Ketty Rothmann 


 


Ad punkt 7:   


Som suppleant var Ketty Rothmann og David Andresen villige til genvalg og blev enstemmigt 


genvalgt.  
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Ad punkt 8:   


Iht. ejerlejlighedsforeningens vedtægter skal der vælges 1-2 interne revisorer.    


Helene Eskerod og Svitlana Makedon var begge villige til genvalg og blev begge valgt.  


Ad Punkt 9:  


De mange frivillige opgaver for foreningen i beboerhåndbogen blev gennemgået og listen blev 


opdateret. Der er enkelte opgaver der er ledige og åben for tilmelding. En ny beboerhåndbog er 


undervejs, hvor listen af arbejdsopgaver fremgår. 


Inge Vinten spurgte ind til hvorfor der kom besøg af håndværker til undersøgelse af fugt. 


Bestyrelsen forklarede, at håndværkeren fra Tryg mente, at den tidligere vandskade kunne stamme 


fra dårlige drænrør, der løber under denne lejlighed og der blev derfor foretaget en TV-inspektion. 


Der viste sig dog at der ikke var nogen brud. Sagen er herefter lukket hos Tryg. 


Der blev kommenteret på trappevasken der var påbegyndt 8. marts, og at de ikke vasker under 


måtter og at man selv skal sætte måtten op ad døren. 


Herefter var der ikke yderligere til eventuelt og dirigent Eva Meiling takkede for god ro og orden 


og ophævede generalforsamlingen. 


  


  


  


  


  


____________________    ____________________ 


 


Advokat Eva Meiling  Ken Mayer  


Dirigent   Formand 
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8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGAjCCBOqgAwIBAgIEXiB64jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTEwMTAxMzIx
MzZaFw0yNDEwMTAxMzUxMzZaMHgxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE+MBcGA1UEAwwQRXJuZXN0IEtlbiBNYXllcjAjBgNVBAUTHFBJ
RDo5MjA4LTIwMDItMi00MzE5NzgwNTE4NjcwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQDfEwnQ/agPHofuOf3y5942lzQEvqIXJq1dsTsiUAUstKqoDr+lEWi4eL6tDQWkK2ebRCKHq/l3
m7oiVsvZQeqHPbenuq3xg1Cq8i9qR5Ij7lKcw5WMdZzHesnn2/SyvCl4Wo3DDFm6kxAx4jup3aak
BShQCZwnHsXUKENKaFJvdKakBZP/NZh9QFZIfIA0VUs8zrxFczElv2yTXfiiHWnsc9DWK//5uj4n
wLggQVGXu6M3SYwPA46Qs+zWdlSGLmPfp52gw+maPLn4Q++rW93OyZ9XpnDE4Z6kdXatDAsPJDZN
Y9JwHf408MkzOU32o/pVUXMyFZnpjQXOkKKRO1NDAgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMC
A/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEB
AQUwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB
7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0
aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50
ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4
IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25l
bGxlIHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0
MDgxHTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkw0MTI0MB8GA1Ud
IwQYMBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBShvwqTcjc3sTZMQ4JkXyKfE5jB
ajAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQASb9uEgo9xapiQKUwYlTjn4It/Rpx5+yOO
lvPt0UZ0dN3/NdLfXa72MmZ/XxFIOwBe6Nfo0MdHkZCfjMuFS9dhoMU2qU6b3eI9OKMsuVaVdGr/
dmWdlERQjaLDUUj5EcBr4hNBfRGOlbBxjzOcFT3nPQLdX/lZ3yEXPJ29pKULl9RwXp47/ycX50RT
7viR/bcatRRKhvK7qV4cp/3RPkdSCC6zdRo4Z6UJXVsqctdUQ8yfaaEkK52ZbUtOW2rgkuTNkBJ5
fLFon5+gCSYl9P7R0xboCMRAA5XtKjQNo6l3GVX2xOC4a6UIaL52tRsg12E1vHcoQaaZRRUT8SBX
kOtm


 
 
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+UmVmZXJhdCBhZiBvcmRpbsOmciBnZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZy5wZGY6IGY4Y2NhYzQ4MGU5ODU3MDk4ZWVmNjNmZDQxNzJlNmQ1NDU3N2I3ZDJmN2YyYjVlMGM5MDYxMTYwMjY2MGU3N2Q8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj5TaWduZXJpbmcgdG9rZW46IGRkMzJhNzZkLWFmZDgtNGVmYS05NTFmLTI3ZDc5ZmJjMDY4ZDwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken lgXHanaAHni1xOrYO5XE5iOwN1jEpT0MyvmKJwo+AWw=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNDEgU2FmYXJpLzUzNy4zNiBFZGcvMTAxLjAuMTIxMC4zMg==
  challenge 8d414b64-221c-4abe-a5ec-7084d208b019
  TimeStamp MjAyMi0wNS0wNSAxMjo1NzoxNyswMDAw
  identityAssuranceLevel 1
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