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Referat af ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Skovtofte og  

Spildevandslauget Skovtofte 
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 

i Virum Hallerne 

 

 
Der blev den 5. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte og 
Spildevandslauget Skovtofte. Generalforsamlingen afholdtes i Virum Hallerne, med følgende 
dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 

4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 

6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 50 ud af 75, heraf 7 ved fuldmagt. Endvidere deltog 
advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 
 
Ad punkt 1: 

Bestyrelsen foreslog advokat Eva Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent, hvilket 

blev vedtaget af generalforsamlingen. Eva Meiling konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. 

 

Ad punkt 2: 

Formanden Carsten Ceutz gennemgik den fremsendte beretning herunder de mange projekter 

for året og takkede den energiske bestyrelse der har arbejdet hårdt på forskønnelse. Blandt andet 

havde udbedring hos EF Ebenezer Pella & Zoar medført køreplader på området, og skaderne på 

græsset herfra mangler stadig at blive udbedrede. Endvidere havde bestyrelsen indtryk af, at 

legepladsen bliver godt brugt og Carsten Ceutz oplyste, at der også er sket beskæring af de høje 

prydtræer både på fællesarealer og hos de enkelte medlemmer (i det væsentligste 

rækkehusmedlemmer). 

 

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 4
b2

18
ab

d-
95

b0
-4

50
4-

b2
41

-8
b8

97
ef

9e
33

0

mailto:virum@virumtorvadvokater.dk
http://www.virumtorvadvokater.dk/


  

  

2 
 

 

 

 

I forhold til retssagen mod Borohus, oplyste formanden, at stævningsbeløbet i den oprindeligt 

indgivne stævning er forøget fra ca. 1 mio. kr. til ca 2,8 mio. kr. baseret på baggrund af et teknisk 

syn og skøn, som endnu ikke helt er færdigt, da foreningens modpart ikke er færdig med at stille 

supplerende spørgsmål. Bestyrelsen arbejder efter en model, hvorefter at vi ønsker at få egen 

entreprenører til udbedringsarbejdet i stedet for Borohus. Der har været afholdt flere møder 

med interesseret og også engageret entreprenør, og der afventes for nu afklaring af 

beskrivelsesmateriale og udarbejdelse heraf, således at entreprenør forhåbentligt kan 

fremkomme med et så prisfast tilbud som muligt, og som forhåbentligt kan danne grundlag for 

en forligsforhandling med Borohus.  

 

Formanden oplyste yderligere, at robotterne til klipning af græs, kommer på græsset så snart det 

begynder at gro. 

 

Kommentarerne til beretningen var blandt andet: 

 

• Det blev foreslået at udsende et velkomstbrev til nye beboere samt at til-salg skilte fjernes 

så snart der er solgt. 

 

• Der var ydermere spørgsmål til prioritering af den lange projektliste og at der savnes en 

drøftelse af mulighed for at få fjernvarme. Bestyrelsen svarede, at de vil se på en 

prioritering af opgaverne og at de vil være opmærksom på planlægning af fjernvarmen så 

snart kommunen har offentliggjort en mere specifik dato, som for nu er oplyst til at være 

inden 2030. 

 

• Der blev også spurgt ind til muligheden af at få jordspydsvarme, hvilket bestyrelsen vil 

overveje muligheden for. 

 

• Endelig blev der bemærket, at der i vinter er blevet smidt så meget salt på p-pladserne og 

stierne, at saltet kommer ind i haverne med de ødelæggelser saltet, der kan give. 

Bestyrelsen opfordrer alle til at tage billeder og sende til bestyrelsesmedlem Georg Borup, 

der har dette som opgave, og som Georg kan sendes til leverandør.  

 

• Svend Johnsen præsenterede sig som ny formand for Ebenezer, Pella & Zoar og oplyste, 

at der ved skybrud kan samle sig meget regnvand nede ved bygningen og at nogle 

eksperter på området, har foreslået en mur eller en anden hældning på græsplænen ned 

mod faskinen. Problemet er pt. løst ved at spule alle brøndene. Spørgsmålet er derfor om 

GF Skovtofte også sørger for at spule og renholde disse, således at vandproblemer ikke 

opstår i Ebenezer. Formanden for GF Skovtofte kunne oplyse, at dette var gjort i 

slutningen af oktober og at vandaflednings rørene vil blive spulet igennem næste gang. 

 

Beretning blev herefter taget til efterretning. 
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Ad punkt 3: 

Det fremsendte Regnskab for 2021 blev gennemgået af Kent Schou Rasmussen som oplyste, at 

omkostningen til Grøn Service afveg fra budget, fordi efterårets opgaver først blev lavet i foråret. 

Hvid service overgik budgettet, da udgiften sidste forår var høj. Til gengæld har den været det 

halve i 2022. 

 

Småanskaffelserne på 21.000 er bord og bænke fra budget tidligere år. Større renteudgifter er 

de negative renter, som uventet blev sat op midt på året. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad punkt 4: 

Der var fremsendt følgende forslag fra bestyrelsen: 

 

A. Grundejerforeningens bestyrelse får mandat til at fortsætte arbejdet med rammerne for 

hvordan der kan etableres el ladere til vores medlemmer. 

Formanden motiverede forslaget med, at der var ønske om en større komfort i lokalområdet og 
at det også kan have en værdiforøgelse for området. Flise- og stiarealerne mellem grundene og 
parkeringspladsen er offentligt arealer og tilhører foreningen og Lyngby-Tårbæk kommune har 
retningslinjer der giver udfordringer for etablering af el ladere ved husene i foreningen. 
Bestyrelsen forslår ikke til en løsning som alle ejere skal være med til at betale, men en mulighed 
for at ejere kan gå sammen og etablere mulighed for at opsætte el-ladere, og at bestyrelsen vil 
se positivt på sådanne løsninger. 
 
Herefter præsenterede bestyrelsen muligheder og udfordringer ved etablering af el-ladere. 
Præsentationen var udarbejdet i samarbejde med en konsulent. Præsentation er vedhæftet 
dette referat. 
 
Konsulenten har tjekket nuværende målerskabe og bekræfter, at foreningen er godt forsynet 
med el. Flere prisberegninger og finansieringsmuligheder blev gennemgået. 
 
Formanden rundede af med bestyrelsens forslag, nemlig at der – som det ser ud nu - bliver 
mulighed for at kunne opstille el ladere tre forskellige steder spredt ud mellem husene. 
Bestyrelsen forslår, at interesserede ejere kan gå sammen i et el-laug, der etableres med klare 
retningslinjer også for til- og fraflyttere. Bestyrelsen skal godkende vedtægter for el-laug og stille 
parkeringsareal til rådighed. 
  
Bestyrelsen ønsker derfor at arbejde videre med opstilling af model til finansiering og 
administrering af el-ladere men modtager gerne input fra interesserede, som ønsker at etablere 
et el-laug. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til indkomne forslag, og komme med en 
tilbagemelding på hvorvidt rammerne for henholdsvis etablering af el-laug og ladestandere 
skønnes at være opfyldt, således at arbejder derfor kan igangsættes. Bestyrelsen vil agere efter 
devisen, at ”bruger betaler”, således at der ikke igangsættes arbejder eller laves retningslinjer 
eller påtages forpligtelse, som økonomisk”går ud over” medlemmer, uden at samme medlemmer 
konkret har samtykket hertil. 
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Der var herefter en livlig drøftelse af problemstillingen, blandt andet i forhold til reservering af 
pladser, nedgravning af eget kabel under det offentlige fortov, den hurtige udvikling af privat 
ladning samt trådløs opladning.  
 
Formanden spurgte ud i forsamlingen hvor mange el-biler der er/kommer og der var 10 der rakte 
hånden op. 
 
Formanden opsamlede debatten og gav udtryk for, at der fra bestyrelsens side ønskes en kollektiv 
løsning og at der primært vil blive arbejdet med rammerne omkring et forslag. 
 
Processen vil være, at interesserede ejere finder frem til fælles spilleregler, udbyder mv. 
Derefter vil det blive fremlagt til en generalforsamling før endelig beslutning. 
 
Dirigenten bad herefter om hvor mange der stemte for forslag om at give bestyrelsen fortsat 
mandat til at arbejde videre med etablering af el-ladere, og alle stemte for og forslaget blev 
hermed vedtaget. 
 
Der var også fremsendt følgende forslag fra bestyrelsen: 
 

B. Grundejerforeningens bestyrelse får mandat til at fortsætte bestræbelserne på sikring af 

ind- og udkørsel ved Klokkelyng til Hummeltoftevej og i den forbindelse ændre 

retningslinjerne for hækkens højde og etablering af nøddehegn i områderne mellem hæk 

og beboelse.  

 

Formanden motiverede forslaget med at hækkens højde og udsigt gør det usikkert at køre ud fra 

Klokkelyng, og at der tidligere har været en del drøftelser om hækkens højde. Forslaget 

inkluderer også placeringer af nøddehegn som kan skærme for indsyn til boligerne ud mod 

Hummeltoftevej, og at selve hækken gøres lavere end nu og til de 130 cm, der er kravet i 

lokalplanen. Bestyrelsen har indhentet tilbud på arbejdet der budgetteres til kr. 25-35.000,- 

samlet. 

 

Bestyrelsen supplerede med at nøddehegn vil blive placeret i grupper foran de ejendomme, hvor 

der er vinduer ud mod Hummeltoftevej. 

 

Der var en del forskellige holdninger og kommentarer angående sikkerheden ved udkørsel samt 

højden af hækken. Der var nogle der ikke ønskede lavere højde af hækken end 130 cm ved 

udkørsel og der var flere der ønskede at der bibeholdes et ensartet udtryk i forhold til et 

nøddehegn, som også er forudsat ifølge lokalplanen. Der var forskellig holdning til om der var 

problemer med sikkerheden ved udkørsel eller ej. 

 

Bestyrelsen blev opfordret til at tage de mange kommentarer med i deres overvejelser og 

derefter spurgte dirigenten om der var nogle der stemte imod forslaget, og der var ingen der 

stemte imod. Forslaget blev herefter vedtaget. 
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Forslag om fast parkeringsplads. 

Der var indsendt forslag for fast parkeringsplads med en plads per grundejer.  

 

Der blev oplyst, at lokalplanen fra kommunen ikke tillader dette og i øvrigt mente flere at der 

altid var plads til parkering og at det derfor ikke var et reelt problem.  

 

Der stemtes om forslaget. 4 stemte for og resten imod og forslaget blev derfor ikke vedtaget. 

 

Ad punkt 5: 

I det udsendte budget for 2022, forslår bestyrelsen at kontingentet i forhold til tidligere år 

forbliver uændret til kr. 10.500, -.  

 

Budgettet blev herefter fremlagt og det bemærkes at udgifterne bliver større i 2022 end sidste 

år på grund af udgifter til legeplads, træer og beplantning. 

 

Der blev spurgt ind til om der var plads til køb af en hjertestarter i budgettet, og dette bekræftede 

bestyrelsen, at der var. Eventuelt vil der igen blive søgt Trygfonden om en hjertestarter. 

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Ad punkt 6: 

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med valg af formand og 

to bestyrelsesmedlemmer i lige år (og to øvrige i ulige år).  

 

Formand Carsten Ceutz stillede op til genvalg som formandskandidat og blev genvalgt. 

 

Som bestyrelsesmedlemmer stillede følgende op til genvalg: 

Kent Schou Rasmussen, KM19. 

Bjarne Vase, KM25. 

 

Begge blev genvalgt. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev nyvalgt sidste år og var ikke på valg: 

Ebbe Nyvold, KL25  

Leopold Drescher, KL 19 

 

Følgende 2 medlemmer fra EF Ebenezer, Pella & Zoar er valgt uden afstemning jf. vedtægterne: 

Georg Borup, STV 17, 2.th. 

Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th  

 

Følgende suppleanter stillede op til genvalg: 

Hannah Knust, KL8 

Torben Kristensen, KL11 

 

Begge blev genvalgt. 
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Bestyrelsen består herefter af: 

Formand Carsten Ceutz, KM21 

Kent Schou Rasmussen, KM19  

Bjarne Vase, KM25 

Ebbe Nyvold, KL25 

Leopold Drescher, KL 19 

Georg Borup, STV 17, 2.th. (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 

 

Ad punkt 7: 
Bestyrelsen foreslog Christina Krog Sørensen som revisor og Shiraz Dar som revisorsuppleant. 
Disse blev begge genvalgt. 
 

Ad punkt 8: 

Bestyrelsen informerede om, at der igen i år vil blive afholdt et socialt arrangement i foreningen, 

som finder sted 3. fredag i august. 

 

Der blev kort drøftet de to populære skulpturer, Fisken og Fingeren, som er blevet slidt og 

trænger til en renovering og bestyrelsen opfordrede til at kontakte netværk for eventuel 

murerlærling eller lignende, der har lyst til at give et tilbud på renovering. Der var modtaget et 

tilbud på 40.000 kr. som menes for dyrt. Der var generelt en stemning for, at skulpturerne der er 

ikoniske for området, bør istandsættes. 

 

Til sidst blev der drøftet renovering af facader som ser alt andet end hvide ud, og at det eventuelt 

vil blive taget med i næste års budget. Der blev oplyst, at en algebehandling ikke er særlig 

bekostelig. 

 

Herefter var der ikke flere punkter til eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden og 

afsluttede hermed generalforsamling for i år. 
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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:9208-2002-2-109900597315

Carsten Ceutz
Formand

23-05-2022 10:44

Serienummer: PID:9208-2002-2-938075139497

Eva Mejling
Dirigent

23-05-2022 13:29

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
Skovtofte referat GF 2022 bestyrelsen.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen
Bilag til referat - Præsentation Skovtofte Fælles ellader løsning.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
2022-05-23 10:36 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-23 10:36 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-23 10:36 En besked er sendt til Advokat Eva Meiling
2022-05-23 10:36 En besked er sendt til Carsten Ceutz
2022-05-23 10:43 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Carsten Ceutz og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 83.151.x.x
2022-05-23 10:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Carsten Ceutz
2022-05-23 10:44 Carsten Ceutz har underskrevet dokumentet Skovtofte referat GF 2022 bestyrelsen.pdf via NemID privat (PID: 9208-

2002-2-109900597315)
2022-05-23 10:44 Bilaget blev åbnet af Carsten Ceutz
2022-05-23 10:45 Alle dokumenter sendt til Carsten Ceutz er blevet underskrevet
2022-05-23 13:27 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Advokat Eva Meiling og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 93.164.x.x
2022-05-23 13:28 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Advokat Eva Meiling
2022-05-23 13:29 Eva Mejling har underskrevet dokumentet Skovtofte referat GF 2022 bestyrelsen.pdf via NemID privat (PID: 9208-

2002-2-938075139497)
2022-05-23 13:29 Bilaget blev åbnet af Advokat Eva Meiling
2022-05-23 13:29 Alle dokumenter sendt til Advokat Eva Meiling er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Referat af ordinær generalforsamling i 


Grundejerforeningen Skovtofte og  


Spildevandslauget Skovtofte 
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 


i Virum Hallerne 


 


 
Der blev den 5. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte og 
Spildevandslauget Skovtofte. Generalforsamlingen afholdtes i Virum Hallerne, med følgende 
dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 


3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor 


4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer 


5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 


6. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 


7. Valg af revisor og revisorsuppleant 


8. Eventuelt. 


Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 50 ud af 75, heraf 7 ved fuldmagt. Endvidere deltog 
advokat Eva Meiling og administrator Anette Sommer fra Virum Torv Advokater. 
 
Ad punkt 1: 


Bestyrelsen foreslog advokat Eva Meiling som dirigent og Anette Sommer som referent, hvilket 


blev vedtaget af generalforsamlingen. Eva Meiling konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 


varslet og indkaldt i henhold til vedtægterne. 


 


Ad punkt 2: 


Formanden Carsten Ceutz gennemgik den fremsendte beretning herunder de mange projekter 


for året og takkede den energiske bestyrelse der har arbejdet hårdt på forskønnelse. Blandt andet 


havde udbedring hos EF Ebenezer Pella & Zoar medført køreplader på området, og skaderne på 


græsset herfra mangler stadig at blive udbedrede. Endvidere havde bestyrelsen indtryk af, at 


legepladsen bliver godt brugt og Carsten Ceutz oplyste, at der også er sket beskæring af de høje 


prydtræer både på fællesarealer og hos de enkelte medlemmer (i det væsentligste 


rækkehusmedlemmer). 
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I forhold til retssagen mod Borohus, oplyste formanden, at stævningsbeløbet i den oprindeligt 


indgivne stævning er forøget fra ca. 1 mio. kr. til ca 2,8 mio. kr. baseret på baggrund af et teknisk 


syn og skøn, som endnu ikke helt er færdigt, da foreningens modpart ikke er færdig med at stille 


supplerende spørgsmål. Bestyrelsen arbejder efter en model, hvorefter at vi ønsker at få egen 


entreprenører til udbedringsarbejdet i stedet for Borohus. Der har været afholdt flere møder 


med interesseret og også engageret entreprenør, og der afventes for nu afklaring af 


beskrivelsesmateriale og udarbejdelse heraf, således at entreprenør forhåbentligt kan 


fremkomme med et så prisfast tilbud som muligt, og som forhåbentligt kan danne grundlag for 


en forligsforhandling med Borohus.  


 


Formanden oplyste yderligere, at robotterne til klipning af græs, kommer på græsset så snart det 


begynder at gro. 


 


Kommentarerne til beretningen var blandt andet: 


 


• Det blev foreslået at udsende et velkomstbrev til nye beboere samt at til-salg skilte fjernes 


så snart der er solgt. 


 


• Der var ydermere spørgsmål til prioritering af den lange projektliste og at der savnes en 


drøftelse af mulighed for at få fjernvarme. Bestyrelsen svarede, at de vil se på en 


prioritering af opgaverne og at de vil være opmærksom på planlægning af fjernvarmen så 


snart kommunen har offentliggjort en mere specifik dato, som for nu er oplyst til at være 


inden 2030. 


 


• Der blev også spurgt ind til muligheden af at få jordspydsvarme, hvilket bestyrelsen vil 


overveje muligheden for. 


 


• Endelig blev der bemærket, at der i vinter er blevet smidt så meget salt på p-pladserne og 


stierne, at saltet kommer ind i haverne med de ødelæggelser saltet, der kan give. 


Bestyrelsen opfordrer alle til at tage billeder og sende til bestyrelsesmedlem Georg Borup, 


der har dette som opgave, og som Georg kan sendes til leverandør.  


 


• Svend Johnsen præsenterede sig som ny formand for Ebenezer, Pella & Zoar og oplyste, 


at der ved skybrud kan samle sig meget regnvand nede ved bygningen og at nogle 


eksperter på området, har foreslået en mur eller en anden hældning på græsplænen ned 


mod faskinen. Problemet er pt. løst ved at spule alle brøndene. Spørgsmålet er derfor om 


GF Skovtofte også sørger for at spule og renholde disse, således at vandproblemer ikke 


opstår i Ebenezer. Formanden for GF Skovtofte kunne oplyse, at dette var gjort i 


slutningen af oktober og at vandaflednings rørene vil blive spulet igennem næste gang. 


 


Beretning blev herefter taget til efterretning. 
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Ad punkt 3: 


Det fremsendte Regnskab for 2021 blev gennemgået af Kent Schou Rasmussen som oplyste, at 


omkostningen til Grøn Service afveg fra budget, fordi efterårets opgaver først blev lavet i foråret. 


Hvid service overgik budgettet, da udgiften sidste forår var høj. Til gengæld har den været det 


halve i 2022. 


 


Småanskaffelserne på 21.000 er bord og bænke fra budget tidligere år. Større renteudgifter er 


de negative renter, som uventet blev sat op midt på året. 


 


Der var ingen spørgsmål eller kommentarer og regnskabet blev herefter godkendt. 


 


Ad punkt 4: 


Der var fremsendt følgende forslag fra bestyrelsen: 


 


A. Grundejerforeningens bestyrelse får mandat til at fortsætte arbejdet med rammerne for 


hvordan der kan etableres el ladere til vores medlemmer. 


Formanden motiverede forslaget med, at der var ønske om en større komfort i lokalområdet og 
at det også kan have en værdiforøgelse for området. Flise- og stiarealerne mellem grundene og 
parkeringspladsen er offentligt arealer og tilhører foreningen og Lyngby-Tårbæk kommune har 
retningslinjer der giver udfordringer for etablering af el ladere ved husene i foreningen. 
Bestyrelsen forslår ikke til en løsning som alle ejere skal være med til at betale, men en mulighed 
for at ejere kan gå sammen og etablere mulighed for at opsætte el-ladere, og at bestyrelsen vil 
se positivt på sådanne løsninger. 
 
Herefter præsenterede bestyrelsen muligheder og udfordringer ved etablering af el-ladere. 
Præsentationen var udarbejdet i samarbejde med en konsulent. Præsentation er vedhæftet 
dette referat. 
 
Konsulenten har tjekket nuværende målerskabe og bekræfter, at foreningen er godt forsynet 
med el. Flere prisberegninger og finansieringsmuligheder blev gennemgået. 
 
Formanden rundede af med bestyrelsens forslag, nemlig at der – som det ser ud nu - bliver 
mulighed for at kunne opstille el ladere tre forskellige steder spredt ud mellem husene. 
Bestyrelsen forslår, at interesserede ejere kan gå sammen i et el-laug, der etableres med klare 
retningslinjer også for til- og fraflyttere. Bestyrelsen skal godkende vedtægter for el-laug og stille 
parkeringsareal til rådighed. 
  
Bestyrelsen ønsker derfor at arbejde videre med opstilling af model til finansiering og 
administrering af el-ladere men modtager gerne input fra interesserede, som ønsker at etablere 
et el-laug. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til indkomne forslag, og komme med en 
tilbagemelding på hvorvidt rammerne for henholdsvis etablering af el-laug og ladestandere 
skønnes at være opfyldt, således at arbejder derfor kan igangsættes. Bestyrelsen vil agere efter 
devisen, at ”bruger betaler”, således at der ikke igangsættes arbejder eller laves retningslinjer 
eller påtages forpligtelse, som økonomisk”går ud over” medlemmer, uden at samme medlemmer 
konkret har samtykket hertil. 
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Der var herefter en livlig drøftelse af problemstillingen, blandt andet i forhold til reservering af 
pladser, nedgravning af eget kabel under det offentlige fortov, den hurtige udvikling af privat 
ladning samt trådløs opladning.  
 
Formanden spurgte ud i forsamlingen hvor mange el-biler der er/kommer og der var 10 der rakte 
hånden op. 
 
Formanden opsamlede debatten og gav udtryk for, at der fra bestyrelsens side ønskes en kollektiv 
løsning og at der primært vil blive arbejdet med rammerne omkring et forslag. 
 
Processen vil være, at interesserede ejere finder frem til fælles spilleregler, udbyder mv. 
Derefter vil det blive fremlagt til en generalforsamling før endelig beslutning. 
 
Dirigenten bad herefter om hvor mange der stemte for forslag om at give bestyrelsen fortsat 
mandat til at arbejde videre med etablering af el-ladere, og alle stemte for og forslaget blev 
hermed vedtaget. 
 
Der var også fremsendt følgende forslag fra bestyrelsen: 
 


B. Grundejerforeningens bestyrelse får mandat til at fortsætte bestræbelserne på sikring af 


ind- og udkørsel ved Klokkelyng til Hummeltoftevej og i den forbindelse ændre 


retningslinjerne for hækkens højde og etablering af nøddehegn i områderne mellem hæk 


og beboelse.  


 


Formanden motiverede forslaget med at hækkens højde og udsigt gør det usikkert at køre ud fra 


Klokkelyng, og at der tidligere har været en del drøftelser om hækkens højde. Forslaget 


inkluderer også placeringer af nøddehegn som kan skærme for indsyn til boligerne ud mod 


Hummeltoftevej, og at selve hækken gøres lavere end nu og til de 130 cm, der er kravet i 


lokalplanen. Bestyrelsen har indhentet tilbud på arbejdet der budgetteres til kr. 25-35.000,- 


samlet. 


 


Bestyrelsen supplerede med at nøddehegn vil blive placeret i grupper foran de ejendomme, hvor 


der er vinduer ud mod Hummeltoftevej. 


 


Der var en del forskellige holdninger og kommentarer angående sikkerheden ved udkørsel samt 


højden af hækken. Der var nogle der ikke ønskede lavere højde af hækken end 130 cm ved 


udkørsel og der var flere der ønskede at der bibeholdes et ensartet udtryk i forhold til et 


nøddehegn, som også er forudsat ifølge lokalplanen. Der var forskellig holdning til om der var 


problemer med sikkerheden ved udkørsel eller ej. 


 


Bestyrelsen blev opfordret til at tage de mange kommentarer med i deres overvejelser og 


derefter spurgte dirigenten om der var nogle der stemte imod forslaget, og der var ingen der 


stemte imod. Forslaget blev herefter vedtaget. 
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Forslag om fast parkeringsplads. 


Der var indsendt forslag for fast parkeringsplads med en plads per grundejer.  


 


Der blev oplyst, at lokalplanen fra kommunen ikke tillader dette og i øvrigt mente flere at der 


altid var plads til parkering og at det derfor ikke var et reelt problem.  


 


Der stemtes om forslaget. 4 stemte for og resten imod og forslaget blev derfor ikke vedtaget. 


 


Ad punkt 5: 


I det udsendte budget for 2022, forslår bestyrelsen at kontingentet i forhold til tidligere år 


forbliver uændret til kr. 10.500, -.  


 


Budgettet blev herefter fremlagt og det bemærkes at udgifterne bliver større i 2022 end sidste 


år på grund af udgifter til legeplads, træer og beplantning. 


 


Der blev spurgt ind til om der var plads til køb af en hjertestarter i budgettet, og dette bekræftede 


bestyrelsen, at der var. Eventuelt vil der igen blive søgt Trygfonden om en hjertestarter. 


 


Budgettet blev herefter godkendt. 


 


Ad punkt 6: 


Bestyrelsen skal bestå af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen med valg af formand og 


to bestyrelsesmedlemmer i lige år (og to øvrige i ulige år).  


 


Formand Carsten Ceutz stillede op til genvalg som formandskandidat og blev genvalgt. 


 


Som bestyrelsesmedlemmer stillede følgende op til genvalg: 


Kent Schou Rasmussen, KM19. 


Bjarne Vase, KM25. 


 


Begge blev genvalgt. 


 


Følgende bestyrelsesmedlemmer blev nyvalgt sidste år og var ikke på valg: 


Ebbe Nyvold, KL25  


Leopold Drescher, KL 19 


 


Følgende 2 medlemmer fra EF Ebenezer, Pella & Zoar er valgt uden afstemning jf. vedtægterne: 


Georg Borup, STV 17, 2.th. 


Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th  


 


Følgende suppleanter stillede op til genvalg: 


Hannah Knust, KL8 


Torben Kristensen, KL11 


 


Begge blev genvalgt. 
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Bestyrelsen består herefter af: 


Formand Carsten Ceutz, KM21 


Kent Schou Rasmussen, KM19  


Bjarne Vase, KM25 


Ebbe Nyvold, KL25 


Leopold Drescher, KL 19 


Georg Borup, STV 17, 2.th. (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 


Merete Eshøj Thomsen, STV 17, 1.th (E/F Ebenezer, Pella & Zoar) 


 


Ad punkt 7: 
Bestyrelsen foreslog Christina Krog Sørensen som revisor og Shiraz Dar som revisorsuppleant. 
Disse blev begge genvalgt. 
 


Ad punkt 8: 


Bestyrelsen informerede om, at der igen i år vil blive afholdt et socialt arrangement i foreningen, 


som finder sted 3. fredag i august. 


 


Der blev kort drøftet de to populære skulpturer, Fisken og Fingeren, som er blevet slidt og 


trænger til en renovering og bestyrelsen opfordrede til at kontakte netværk for eventuel 


murerlærling eller lignende, der har lyst til at give et tilbud på renovering. Der var modtaget et 


tilbud på 40.000 kr. som menes for dyrt. Der var generelt en stemning for, at skulpturerne der er 


ikoniske for området, bør istandsættes. 


 


Til sidst blev der drøftet renovering af facader som ser alt andet end hvide ud, og at det eventuelt 


vil blive taget med i næste års budget. Der blev oplyst, at en algebehandling ikke er særlig 


bekostelig. 


 


Herefter var der ikke flere punkter til eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden og 


afsluttede hermed generalforsamling for i år. 


 


 


 






  
 
 
 
 
 
 HhomWKFVDLjXyHtAcldup1Sy/1HCPutrdeXf+pOZys8=


 
vZQ/wtq43FSySr1s/B6OsJJwKSuZmTa6+qxCSe5myWu0Lugra0tJLzXfPr9Fn+g3dDJ5PG9VN2V+
frv8Xb54lby7Th/Aurnna76a4iIF3140K9idZpcKHCuEgTHGGN73gbqJTPsT3iDOBPp/ENy5d+/e
mFPLkJCWeTPAqljWg7ZfMT7cuALkiGsUmold4u8i2kdprlFXBgSPjpsrZeq/qvJJzTsGlTEZ87Vc
9171iWdgwK7DCFKeGXIqtR38h8CI4Ftbtv1lWEskYpcFFD/1z1e8Nccj1hXqKnX5vlJpP3qfZdMJ
MolD0Xr21t20OP/JBnOtpgz7n/uCSL0t0PPpcw==

 
 
 
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/zCCBOegAwIBAgIEXi8/vDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTEyMDEyMDM3
MDRaFw0yNDEyMDEyMTA3MDRaMHUxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE7MBQGA1UEAwwNQ2Fyc3RlbiBDZXV0ejAjBgNVBAUTHFBJRDo5
MjA4LTIwMDItMi0xMDk5MDA1OTczMTUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDs
MY0+zlPcik2WybaVOtcjAYqwv58UUMXI5tCGNO8J2Wmk3dYog66ekXCmddKmw+/tVv22+o7umj7f
qJiLarJUA5/G2/sm+6gNyKBHKcdiaqYAJCxYrac7MUo9W2UMSSX33m25uURs09d4uiTPVQbhx9sc
yKcIV6D5Q7EEB6wS1ppzIgj/YWnCXnU7MW5fyNjtYmbpSGCuXldQEodjHYLx5lwIB+5ghM/rk29H
ibuL7KvwR4To56jZn1X78f/TGjoeXt7CcwT4gw1EzqdR8KYvWxtw93mcUxyrsUxxwEFqXN1KAPbh
yU7ggk2RrQgHoylcEpk9lp/il28HZyeoMpH/AgMBAAGjggLKMIICxjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gw
gYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9vY2VzLWlzc3VpbmcwNC1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAQUw
ggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYI
KwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZp
a2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMg
ZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVm
dGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxl
IHBhcnRlci4wgZcGA1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDgu
Y29tL2ljYTA0LmNybDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgx
HTAbBgNVBAMMFFRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkw0NzY3MB8GA1UdIwQY
MBaAFFy7dWIWMpmqNqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBSClWqUqgTEr5SGOxTGWYrnl8/uVjAJ
BgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBGnQ5Q7LkGCvBIcZM/KiYg6UcFnt3ou/GBLuSg
LU2eCFFXl7RYdN+CMjIhumtp2s/XsD6jVxlA93kVQ9KW5o7c/VwXRzP0U5AocKazbe+0ZWF2o0La
JyKl0GIqTXQG5IcCBcqv/z/BHPv/38ZMMltAMYzn5u1+vPLbX+VGOlWyA/Gs+V23p4Jje+GmbsMu
o9HO2BWQW8GRvMHtoXOEfzfv/XWJKLgoZeCb/6iLoTg0w1UPLScVDzBAXj0J4dmDqRgsaUNL7MaI
EMT8lD5eoCtQOnYG7nxvcTJa+e74ib2u4W6vjNNTs5A+RvylTtSpA4LMlglzQMG1n33SjhVlb0uL


 
 
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+U2tvdnRvZnRlIHJlZmVyYXQgR0YgMjAyMiBiZXN0eXJlbHNlbi5wZGY6IDE5OWQyYzY2ODA5NDhlZDgzMjFkMzNkZjgzNzIyYzVkODc1ZTYyMTE5OTQ2ZThlZGM5MjNlYzE0OTE0MWNiNmE8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj5TaWduZXJpbmcgdG9rZW46IDRiMjE4YWJkLTk1YjAtNDUwNC1iMjQxLThiODk3ZWY5ZTMzMDwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken dowvH141nhCKx7CHSGQkeZ22w0dV2GfeiqWJI0moQT8=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNjcgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 7c2bcdc3-88dc-46de-ab42-3185b9f4254e
  TimeStamp MjAyMi0wNS0yMyAwODo0NDoxMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




8e463702b20409b837a714f1c7860eb49661f44f5be1e8b5e64eb3d4bb2dede3


  
 
 
 
 
 
 MWin6DpMkO+PDQ5frTcDE2gOPEcEWk+Rb5DLXrHEJQY=


 
N/4PuEQQJhqV0fSe4UU/z3H5qaX4RTSKNWeCInEgFiS33j3oPVwFuUGAhV0CLkEcA+7F1cc76N6B
QsdOfVfo/qbNSE/7Tny80iv8foP33EZpaF4qwJvhj4JSuC4SIdxk+kFRCVbJiJehVr7F7j88j8TQ
ucqscpSzrDgUMLJ3rdNEhusKMDtGA8CQQIS1uIn77EwPvN3nwwzqafXIOE/zV4hmTGKFochlddjP
fPbyKj8ETa85nKD+v6V4ygEVeeVAWDcCEV76QmHALfHyQ/sMHYzPzUHz2FxFDoLgCCzqjYaHA+LN
cbK/CZBPLGlXOttfD/WPieycF1Je6OSE+IBgUw==

 
 
 
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+U2tvdnRvZnRlIHJlZmVyYXQgR0YgMjAyMiBiZXN0eXJlbHNlbi5wZGY6IDE5OWQyYzY2ODA5NDhlZDgzMjFkMzNkZjgzNzIyYzVkODc1ZTYyMTE5OTQ2ZThlZGM5MjNlYzE0OTE0MWNiNmE8L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj5TaWduZXJpbmcgdG9rZW46IDRiMjE4YWJkLTk1YjAtNDUwNC1iMjQxLThiODk3ZWY5ZTMzMDwvZGl2PjwvZGl2Pg==
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken KAna4P7on3vlK78JFx+y5OmI58BD2TsICeI56jhHlas=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMS4wLjQ5NTEuNjcgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 1c1622a2-1649-470e-ba15-9525949b6244
  TimeStamp MjAyMi0wNS0yMyAxMToyODo1MCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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