
 

AZETS ATB 
Lyskær 3 CD, DK-2730 Herlev | CVR-nr. 25 22 96 49 

Tel. +45 38 60 70 30 | azets.dk/ejendomsadministration | atb-dk@azets.com 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2020 

A/B Haraldsted 

Lørdag den 22. august 2020 kl. 16.00 afholdtes i foreningens have ekstraordinær generalforsamling i 

andelsboligforeningen Haraldsted. 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 

  
1. Valg af dirigent og referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Gennemgang af årsrapport og budget fra den reducerede generalforsamling  

4. Status på entrepriseprojekter  
a. vvs-projekt  

b. altanprojekt  
5. Forslag  

a. sammenlægning af foreningens seks matrikler til én matrikel  

b. tillægsmandat til vvs-projekt på (op til) 1 mio. kroner  

c. nedsættelse af tv-udvalg  

d. forslag om hundehold 

e. forslag om husdyrhold 

6. Valg til bestyrelsen  
a. valg af formand: Mathias Lykke Poulsen er på ekstraordinært valg for en toårig periode  

b. valg af næstformand: Ekstraordinært valg for en étårig periode  

c. valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer:  

d. valg af op til to suppleanter  

7. Valg af revisor  

8. Eventuelt  

Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): 

HG19: 3.tv. (7), 3.th. (8), 4.tv. (9) (FM), 4.th. (10) 
HG21: st.tv. (11) (FM), st.th. (12), 2.th. (16), 3.tv. (17) 
HG23: st.th. (22), 1.vh. (23), 2.th. (26), 3.tv. (27) (FM), 3.th. (28) (FM) 
HG25: 1.tv. (33), 2.th. (36), 3.tv. (37), 4.th. (40) 
HG27: st.tv. (41), 1.th. (44), 2.tv. (45) (FM), 4.tv. (49), 4.th. (50) (FM) 
HG29: st.tv. (51), 1.tv. (54), 3.th. (58), 4.tv. (59) 
HG31: 2.tv. (65), 2.th. (66), 3.th. (68), 4.th. (70),  
HG33: st.tv. (71) 
HG35, st.tv. (81), st.th. (82), 1.tv. (83), 1.th. (84), 2.tv. (85) (FM), 2.th. (86), 4.tv. (89)  
HG37: 2.tv. (95) 
HG39: 4. (110)  
HG41: 1.tv. (113), 2.tv. (115), 2.th. (116), 4.th. (120) (FM) 
HG43: 3.tv. (127), 3.th. (128), 4.tv. (129)  
HG45: 1.tv. (133), 3.tv. (137), 4.tv. (139), 4.th. (140) 
HG47: 1.th. (144), 3.tv. (147),  
HG49: st. (151), 3.tv. (157) 
HG51: 2. tv. (165), 2.th. (167) (FM)  
 

Svarende til 57 af foreningens 161 andelshavere, heraf 10 via fuldmagt.  

Endvidere deltog Torben Lenike Petersen fra Azets ATB og Lars Nielsen fra Øens VVS Entreprise.  
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1. Valg af dirigent og referent 

Formanden Mathias Lykke Poulsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. 

Formanden foreslog herefter Torben Lenike Petersen som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen 

tilsluttede sig. 

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var formelt lovligt indvarslet med Azets ATBs 

indkaldelse af 14. juli 2020 og tillige beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 

På vegne af bestyrelsen aflagde formand Mathias Lykke Poulsen bestyrelsens beretning. Den var udsendt 

med indkaldelsen.  

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen, hvorfor generalforsamlingen tog 

beretningen til efterretning. 

3. Gennemgang af årsrapport og budget fra den reducerede generalforsamling 

Årsrapporten for 2019 og budget for 2020 var begge godkendt på den reducerede generalforsamling afholdt 

den 20. maj 2020. Punktet blev behandlet for, at generalforsamlingen kunne drøfte de spørgsmål, som der 

måtte være. 

Der blev kun spurgt ind til en bevilling på kr. 75.000, hvor der blev svaret, at pengene var bevilget af 

bestyrelsen til et projekt til 2.5 mio. kr. for at forebygge problemer med dårlig adfærd blandt unge på Krakas 

Plads. Andre boligforeninger og fonde havde også bidraget.   

4. Status på entrepriseprojekter 

4a. VVS-projekt 

Bjørn Amdi Sloth præsenterede projektchef Lars Nielsen fra Øens VVS Entreprise, som ville give en status 

på arbejdet. 

Lars Nielsen takkede for indbydelsen og bemærkede, at projektet forløber godt bortset fra, at man er løbet 

ind i problemer med asbest. Man når en opgang pr. uge og følger tidsplanen. 

Bjørn redegjorde for udfordringen med fund af asbest, ved at gennemgå indholdet i den rapport fra 

Hussvamplaboratoriet, der var blevet udført. Der er tale om asbest fra isoleringen hvor der nu er taget 35 

prøver for afdække omfanget, så indsatsen kan vurderes. Der er derved påvist asbest i kældergangene 41-

45 og 23-27, der allerede er blevet saneret. Derudover er der påvist asbest på lofterne over opgang 27, 45 

og 47, men med en antagelse af, at det kan være nødvendigt at rengøre hele loftet. 

Rapportens overordnede konklusion er dog, at de fundne forekomster ikke er på et niveau højere end det 

acceptable baggrundsniveau for bygninger i København, men af hensyn til Arbejdstilsynets regler, er der en 

nultolerance, når ejendommen er en arbejdsplads for håndværkere. 

Bjørn understregede derfor, at der ikke er tale om fare for den enkelte beboer. Det er medarbejderne, som 

færdes længere tid i asbesten, der skal beskyttes. Man var i gang med at få lavet de sidste undersøgelser og 

vurderinger, så man også kunne afdække behovet for at rengøre på lofterne ud fra  

Der blev rejst kritik af, at entreprenøren havde klippet låse til kælderrum uden varsling samt generel kritik af 

varsling, som ikke var optimal. Der var uklarhed om varsling på mail, på fordør og på bagdør. 

Kritikken blev modtaget og Lars lovede bedre kommunikation og varsling fremover. Varsling sker med 14 

dage og en reminder 3 dage før. Ved en eventuel forsinkelse vil varsling blot blive udskudt.  
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Lars gjorde opmærksom på, at ved arbejdet i den enkelte lejlighed står man selv for maling bag ny radiator. 

Det skal ske mellem dag 3 og dag 7. Man kan være i lejligheden imens, men det anbefales ikke at arbejde 

hjemme.  

I de kælderrum med åben asbest, som er blevet forseglet med plastik, må man ikke bryde forseglingen, før 

Øens VVS fjerner denne. 

Den nye radiator placeres i stuen ved altandøren på væggen mod opgangen.  

Lars takkede for opmærksomheden og udtrykte håb om et fortsat godt samarbejde med en bedre 

kommunikation.  

4b. Altanprojekt 

Bjørn orienterede om status vedr. altanprojektet. Der er samlet bestilt 121 altaner og der er nu lukket for 

yderligere tilgang. Der er formentlig opstart primo 2021 fra opgang 19 og frem. Alle betaler altanafgiften fra 

startdato. 

Han omtalte problemet med kravet om altanafskærmning, som omtalt i forslag 5a. Såfremt man ønsker en 

sideskærm, vil man selv skulle bestille og betale denne, og eventuelt aftale med naboen hvordan betalingen 

kan deles. Der er udsendt plan for, hvor der opsættes altaner, så man kan afklare, om man føler behov 

herfor. 

Der var en forespørgsel fra generalforsamlingen om, hvorvidt der var screenet for PCB i fugerne, hvilket 

Bjørn mente at der var, men at han ville bekræfte dette. Det kan til referatet oplyses at der er taget prøver 

for PCB, og at prøverne herfor var negative. Fugerne anses dog som lettere forurenede, men udgiften 

herfor er indeholdt i tilbuddet og derfor indregnet i altanernes pris. 

5. Forslag 

Under forslag drøftedes følgende: 

5a. Sammenlægning af foreningens seks matrikler  

Bjørn redegjorde for bestyrelsens forslag. 

 

I forbindelse med altanprojektet vil foreningen blive pålagt at montere sideskærme på alle de altaner, der 

bliver monteret ”mod skel” – altså os selv; fx imellem opgang 21 og 23 og så fremdeles. Se medsendte bilag 

for forklaring.  

 

Da ejendommen pt. består af seks forskellige matrikler (én pr. sektion af ejendommen) vil det betyde, at 

foreningen af kommunen vil blive pålagt at montere 40 sideskærme á 4.875 kr, i alt kr. 195.000. Da 

foreningen alligevel består af én ejendom, vil det i alle henseender være en fordel, at foreningen også kun 

består af én samlet matrikel.  

 

Bestyrelsen har – for at sikre fremdrift i altanprojektet – igangsat arbejdet med en sammenlægning af de 

seks matrikler, men skal bruge et mandat fra generalforsamlingen for at kunne fuldføre dette.  

Omkostningerne hertil er begrænsede, og forventes at andrage kr. 10-15.000 (sammenholdt med kr. 

195.000 ved intet at gøre).  

 

Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at arbejdet med sammenlægning af matriklerne kan gennemføres som 

igangsat. Hvis generalforsamlingen vedtager dette, vil en redaktionel konsekvensrettelse af vedtægternes 

§ 2 være samtidig vedtaget. 
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Han bemærkede, at kommunen har godkendt ansøgningen pr. 21.7.20 og vi afventer derfor kun 

generalforsamlingens beslutning. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5b. Tillægsmandat til vvs-projektet på (op til) 1,5 mio. kroner  

Bjørn redegjorde for bestyrelsens forslag.  

 

Det viste sig desværre rimeligt tidligt i projektet vedrørende udskiftning af radiatorer og vand-/varmerør, at 

der forefindes enkelte kælder- og loftgange, hvor der forefindes asbestforurening af rummene, da der er gået 

hul på isoleringen.  

 

Foreningen har været forpligtede til at igangsætte ekstraordinær rengøring heraf, da foreningen ellers ikke 

lever op til vores forpligtelser som bygherre overfor VVS’erne. Udgiften hertil har været betydelig (forventes 

at lande imellem 750.000 og 1 mio., men kan blive mere), og den inkluderede hensættelse til uforudsigelige 

udgifter er derfor udtømt til dette ene projekt.  

 

Bestyrelsen foreslår derfor, at det økonomiske mandat til VVS-projektet (kr. 9,2 mio. godkendt på GF 

20.5.2020) udvides med 1,5 mio. til i alt kr. 10.675.923 inkl. moms.  

 

Det er væsentligt at nævne, at det er budgettet til uforudsigelige udgifter, der udvides med dette, og 

bestyrelsen håber jo derfor på, at så lille en andel af pengene vil blive brugt. Det er blot vigtigt for 

bestyrelsen, at kunne have råderummet hertil, såfremt det måtte blive nødvendigt.  

 

Såfremt den likvide beholdning ikke vil være tilstrækkelig, foreslås beløbet finansieret ved optagelse af 

billigst muligt kontantlån over 30 år. Dette forventes, at kunne samfinansieres med det kommende 

altanprojekt, da finansiering af dette skal finde sted omkring afslutningen af VVS-entreprisen, og 

omkostninger minimeres hermed. Et evt. forhøjet afdrag på et kommende lån foreslås optaget i budgettet via 

tilsvarende nedskrivning af budgetposten til uspecificeret vedligehold. 1,5 mio. vil pt. kunne lånes til omkring 

kr. 66.000/år, hvilket der er rigelig plads til i budgettet uden særskilt stigning i boligafgiften. 

 

Ved afstemning var der fuld tilslutning til en supplerende bevilling på 1,5 mio. kr. på de angivne vilkår. 

Forslaget var godkendt. 

5c. Nedsættelse af tv-udvalg  

Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag. 

 

YouSee har valgt at opsige foreningens nuværende tv-aftale pr. 30.6.2021, da den nuværende grundpakke 

er alt for billig i forhold til deres kostpris (pt. betaler man kr. 120/måned). De har varslet en stigning til 

omkring kr. 240/måned, hvis vi skulle vælge at indgå ny kontrakt med dem fra juli 2021.  

 

Bestyrelsen ønskede derfor at nedsætte et tv-udvalg blandt interesserede andelshavere, der kan kigge på 

eventuelle muligheder og alternativer, og komme med et kontraktudkast til bestyrelsen fra YouSee eller 

alternativ leverandør. 

Det blev oplyst, at der er 48 lejligheder, som har en TV-pakke hos YouSee.  

Der var ingen som ønskede at indgå i et sådant udvalg. Bestyrelsen klargjorde derfor, at den varslede 

stigning dermed accepteres og det må således være op til den enkelte at opsige sit abonnement, hvis det 

ønskes.  
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5d. Ændring af husorden vedrørende hundehold.  

Forslag fra Natasha Diadoo og Rune Hansen. Rune motiverede sit forslag, hvor det foreslås:  

at foreningens husorden ændres fra:  

Husdyr  

Det er ikke tilladt at holde hund, krybdyr eller andre former for kæledyr, der kan være til væsentlig gene 

på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for ejendommens øvrige 

beboere.  

Det er tilladt at have op til to katte pr. andel, såfremt katteholdet overholder ovenstående regler. Det 

indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet.  

 

Til:  

Husdyr  

Det er ikke tilladt at holde krybdyr eller andre former for kæledyr, der kan være til væsentlig gene på 

grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for ejendommens øvrige 

beboere.  

Det er tilladt at have op til to katte pr. andel, såfremt katteholdet overholder ovenstående regler.  

Det indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet.  

Det er tilladt at have én hund pr. andel, såfremt hundeholdet overholder ovenstående regler. 

 
Rune nævnte, at formålet med forslaget dels er et personligt ønske om at holde hund, samt at foreningens 
nuværende forbud ikke er logisk i henhold til foreningens vedtægter og husorden (omhandlende, men ikke 
udelukkende, støj og vedligeholdelse), samt gældende lovgivning såsom; “Hundeloven” og “Dyreværnsloven”.  
 
Det personlige ønske for hundehold, er blandt andet også for barnets mentale og fysiske helbred. At styrke 
immunforsvar og mindske allergier, samt at øge ansvarlighed og glæde.  
 
Foreningens medlemmer er blevet spurgt via Facebook-gruppen, og der var et klart flertal for hundehold 
blandt besvarelserne.  
 
Argumenter imod var; at man kunne høre en hund gå på gulvet; mulig gøen; samt at det er synd for en hund 
at være i lejlighed.  
 
Han mente ikke, at argumenterne imod er tilstrækkelige for et forbud eftersom, at man kan også ville kunne 
høre folk gå på gulvet; at husordenen i forvejen regulerer støj, samt at Hundeloven også forbyder 
vedholdende gøen og at Dyreværnsloven regulerer hundens velfærd (der er også hundehold i andre 
lejligheder i København).  
 
Han respekterede argumenterne imod, og tolker disse som, at andelshavere er imod gentagende og 
vedholdende gøen, og dermed blot en bekræftelse af Husordenen vedrørende ”Støj”. Han er selv også imod 
vedholdende gøen, ligesom han også er imod en hund der mistrives.  
 
Folk der ønsker hundehold, må forventes at tage vare på deres hund samt vise hensyn til deres omgivelser. 
Det giver ikke mening at forbyde noget der måske kan ske – der er jo heller ikke forbud mod at have 
musikanlæg.  
I debatten blev det drøftet, at det ikke er nemt at få fjernet en hund, som måtte give problemer.  

Ved afstemning var der 8 stemmer for forslaget, 44 stemte imod og 5 undlod at stemme. Forslaget var 

dermed forkastet. 
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5e. Ændring af husorden vedrørende husdyrhold.  

Forslag fra Natasha Diadoo og Rune Hansen. 

 

Såfremt at forslag om hundehold vedtages, foreslås det at foreningens ‘Husorden’ ændres (bestyrelsen 

har i øvrigt bemyndigelse til at ændre ordlyden såfremt at formålet og forståelsen bevares).  

Til:  

Husdyr  

Det er tilladt at holde hund, krybdyr eller andre former for kæledyr (husdyr), såfremt de ikke er til 

væsentlig gene på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for 

ejendommens øvrige beboere.  

Det er tilladt at have op til to husdyr pr. andel, såfremt ovenstående regler overholdes.  

Det indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet. 

Da forslag 5d. ikke blev vedtaget bortfaldt forslag 5e.  

6. Valg til bestyrelsen 

6a.Valg af formand: Mathias Lykke Poulsen var på ekstraordinært valg for en to-årig periode.  

Mathias Lykke Poulsen var konstitueret af bestyrelsen, da Bjørn Amdi Sloth var trådt tilbage som formand i 

januar 2020. Derfor skulle Mathias’ kandidatur bekræftes af generalforsamlingen. Da der ikke fandtes andre 

kandidater, blev Mathias Lykke Poulsen herefter valgt med akklamation for en toårig periode. 
 

6b. Valg af næstformand: Ekstraordinært valg for en étårig periode. 

Da Anna Eistrup er fraflyttet foreningen, skulle der vælges en næstformand for en etårig periode. Som 

næstformand kandiderede Frederik Kaptajn, og da der ikke var andre kandidater, blev Frederik valgt med 

akklamation for en etårig periode. 

 

6c. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer:  

i. Bjørn Amdi Sloth var på ordinært valg og modtager genvalg for en étårig periode  

ii. Allan Bjerreskov og Karin Holk Nielsen er begge på ordinært valg og modtager genvalg  

iii. Derudover opstillede Christine Svensson (19, 3V) for en étårig periode og Sonja Hansen (29, 1V) for en 

toårig periode. 

 

Da der dermed var balance i valgperioderne for kandidaterne, og der ikke var andre kandidater, var de alle 

fem valgt. 

 

Bestyrelsen for A/B Haraldsted ser herefter ud som følger: 

 Mathias Lykke Poulsen, formand På valg 2022 

 Frederik Kaptajn, næstformand På valg 2021 

 Bjørn Amdi Sloth, bestyrelsesmedlem På valg 2021 

 Allan Bjerreskov, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 Karin Holk Nielsen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 Sonja Hansen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 Christine Svensson, bestyrelsesmedlem På valg 2021 

 

6d. Valg af op til to suppleanter  

Som suppleant kandiderede og valgtes Sune Blom (45, 4V). 
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8. Valg af revisor 

Som ekstern revisor blev forslået genvalg af Svend Dørffer og som intern revisor blev foreslået Michael Sorth 

Andersen. 

De blev begge valgt.  

7. Eventuelt 

Under eventuelt drøftedes følgende: 

 Der blev gjort opmærksom på, at vandtrykket blev oplevet som for lavt på 4. sal.  

Der blev svaret, at man forventer, at det aktuelle projekt ville afhjælpe problemet. 

 

 

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 18.00 

Referatet er digitalt underskrevet af 

 Dirigent Torben Petersen, Azets ATB 

 Bestyrelsesformand Mathias Lykke Poulsen 
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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:9208-2002-2-639484172543

Mathias Lykke Poulsen
Bestyrelsesformand - A/B Haraldsted

IP: 188.120.84.134
16-09-2020 10:46

  

Serienummer: PID:9208-2002-2-643708007689

Torben Lenike Petersen
Dirigent

IP: 80.62.116.171
19-09-2020 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.
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AZETS ATB 
Lyskær 3 CD, DK-2730 Herlev | CVR-nr. 25 22 96 49 


Tel. +45 38 60 70 30 | azets.dk/ejendomsadministration | atb-dk@azets.com 


Referat af ekstraordinær generalforsamling 2020 


A/B Haraldsted 


Lørdag den 22. august 2020 kl. 16.00 afholdtes i foreningens have ekstraordinær generalforsamling i 


andelsboligforeningen Haraldsted. 


Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 


  
1. Valg af dirigent og referent  


2. Bestyrelsens beretning  


3. Gennemgang af årsrapport og budget fra den reducerede generalforsamling  


4. Status på entrepriseprojekter  
a. vvs-projekt  


b. altanprojekt  
5. Forslag  


a. sammenlægning af foreningens seks matrikler til én matrikel  


b. tillægsmandat til vvs-projekt på (op til) 1 mio. kroner  


c. nedsættelse af tv-udvalg  


d. forslag om hundehold 


e. forslag om husdyrhold 


6. Valg til bestyrelsen  
a. valg af formand: Mathias Lykke Poulsen er på ekstraordinært valg for en toårig periode  


b. valg af næstformand: Ekstraordinært valg for en étårig periode  


c. valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer:  


d. valg af op til to suppleanter  


7. Valg af revisor  


8. Eventuelt  


Følgende medlemmer var repræsenteret enten personligt eller ved fuldmagt (FM): 


HG19: 3.tv. (7), 3.th. (8), 4.tv. (9) (FM), 4.th. (10) 
HG21: st.tv. (11) (FM), st.th. (12), 2.th. (16), 3.tv. (17) 
HG23: st.th. (22), 1.vh. (23), 2.th. (26), 3.tv. (27) (FM), 3.th. (28) (FM) 
HG25: 1.tv. (33), 2.th. (36), 3.tv. (37), 4.th. (40) 
HG27: st.tv. (41), 1.th. (44), 2.tv. (45) (FM), 4.tv. (49), 4.th. (50) (FM) 
HG29: st.tv. (51), 1.tv. (54), 3.th. (58), 4.tv. (59) 
HG31: 2.tv. (65), 2.th. (66), 3.th. (68), 4.th. (70),  
HG33: st.tv. (71) 
HG35, st.tv. (81), st.th. (82), 1.tv. (83), 1.th. (84), 2.tv. (85) (FM), 2.th. (86), 4.tv. (89)  
HG37: 2.tv. (95) 
HG39: 4. (110)  
HG41: 1.tv. (113), 2.tv. (115), 2.th. (116), 4.th. (120) (FM) 
HG43: 3.tv. (127), 3.th. (128), 4.tv. (129)  
HG45: 1.tv. (133), 3.tv. (137), 4.tv. (139), 4.th. (140) 
HG47: 1.th. (144), 3.tv. (147),  
HG49: st. (151), 3.tv. (157) 
HG51: 2. tv. (165), 2.th. (167) (FM)  
 


Svarende til 57 af foreningens 161 andelshavere, heraf 10 via fuldmagt.  


Endvidere deltog Torben Lenike Petersen fra Azets ATB og Lars Nielsen fra Øens VVS Entreprise.  



https://azets.dk/ejendomsadministration/

mailto:atb-dk@azets.com
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1. Valg af dirigent og referent 


Formanden Mathias Lykke Poulsen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. 


Formanden foreslog herefter Torben Lenike Petersen som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen 


tilsluttede sig. 


Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var formelt lovligt indvarslet med Azets ATBs 


indkaldelse af 14. juli 2020 og tillige beslutningsdygtig. 


2. Bestyrelsens beretning 


På vegne af bestyrelsen aflagde formand Mathias Lykke Poulsen bestyrelsens beretning. Den var udsendt 


med indkaldelsen.  


Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til beretningen, hvorfor generalforsamlingen tog 


beretningen til efterretning. 


3. Gennemgang af årsrapport og budget fra den reducerede generalforsamling 


Årsrapporten for 2019 og budget for 2020 var begge godkendt på den reducerede generalforsamling afholdt 


den 20. maj 2020. Punktet blev behandlet for, at generalforsamlingen kunne drøfte de spørgsmål, som der 


måtte være. 


Der blev kun spurgt ind til en bevilling på kr. 75.000, hvor der blev svaret, at pengene var bevilget af 


bestyrelsen til et projekt til 2.5 mio. kr. for at forebygge problemer med dårlig adfærd blandt unge på Krakas 


Plads. Andre boligforeninger og fonde havde også bidraget.   


4. Status på entrepriseprojekter 


4a. VVS-projekt 


Bjørn Amdi Sloth præsenterede projektchef Lars Nielsen fra Øens VVS Entreprise, som ville give en status 


på arbejdet. 


Lars Nielsen takkede for indbydelsen og bemærkede, at projektet forløber godt bortset fra, at man er løbet 


ind i problemer med asbest. Man når en opgang pr. uge og følger tidsplanen. 


Bjørn redegjorde for udfordringen med fund af asbest, ved at gennemgå indholdet i den rapport fra 


Hussvamplaboratoriet, der var blevet udført. Der er tale om asbest fra isoleringen hvor der nu er taget 35 


prøver for afdække omfanget, så indsatsen kan vurderes. Der er derved påvist asbest i kældergangene 41-


45 og 23-27, der allerede er blevet saneret. Derudover er der påvist asbest på lofterne over opgang 27, 45 


og 47, men med en antagelse af, at det kan være nødvendigt at rengøre hele loftet. 


Rapportens overordnede konklusion er dog, at de fundne forekomster ikke er på et niveau højere end det 


acceptable baggrundsniveau for bygninger i København, men af hensyn til Arbejdstilsynets regler, er der en 


nultolerance, når ejendommen er en arbejdsplads for håndværkere. 


Bjørn understregede derfor, at der ikke er tale om fare for den enkelte beboer. Det er medarbejderne, som 


færdes længere tid i asbesten, der skal beskyttes. Man var i gang med at få lavet de sidste undersøgelser og 


vurderinger, så man også kunne afdække behovet for at rengøre på lofterne ud fra  


Der blev rejst kritik af, at entreprenøren havde klippet låse til kælderrum uden varsling samt generel kritik af 


varsling, som ikke var optimal. Der var uklarhed om varsling på mail, på fordør og på bagdør. 


Kritikken blev modtaget og Lars lovede bedre kommunikation og varsling fremover. Varsling sker med 14 


dage og en reminder 3 dage før. Ved en eventuel forsinkelse vil varsling blot blive udskudt.  
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Lars gjorde opmærksom på, at ved arbejdet i den enkelte lejlighed står man selv for maling bag ny radiator. 


Det skal ske mellem dag 3 og dag 7. Man kan være i lejligheden imens, men det anbefales ikke at arbejde 


hjemme.  


I de kælderrum med åben asbest, som er blevet forseglet med plastik, må man ikke bryde forseglingen, før 


Øens VVS fjerner denne. 


Den nye radiator placeres i stuen ved altandøren på væggen mod opgangen.  


Lars takkede for opmærksomheden og udtrykte håb om et fortsat godt samarbejde med en bedre 


kommunikation.  


4b. Altanprojekt 


Bjørn orienterede om status vedr. altanprojektet. Der er samlet bestilt 121 altaner og der er nu lukket for 


yderligere tilgang. Der er formentlig opstart primo 2021 fra opgang 19 og frem. Alle betaler altanafgiften fra 


startdato. 


Han omtalte problemet med kravet om altanafskærmning, som omtalt i forslag 5a. Såfremt man ønsker en 


sideskærm, vil man selv skulle bestille og betale denne, og eventuelt aftale med naboen hvordan betalingen 


kan deles. Der er udsendt plan for, hvor der opsættes altaner, så man kan afklare, om man føler behov 


herfor. 


Der var en forespørgsel fra generalforsamlingen om, hvorvidt der var screenet for PCB i fugerne, hvilket 


Bjørn mente at der var, men at han ville bekræfte dette. Det kan til referatet oplyses at der er taget prøver 


for PCB, og at prøverne herfor var negative. Fugerne anses dog som lettere forurenede, men udgiften 


herfor er indeholdt i tilbuddet og derfor indregnet i altanernes pris. 


5. Forslag 


Under forslag drøftedes følgende: 


5a. Sammenlægning af foreningens seks matrikler  


Bjørn redegjorde for bestyrelsens forslag. 


 


I forbindelse med altanprojektet vil foreningen blive pålagt at montere sideskærme på alle de altaner, der 


bliver monteret ”mod skel” – altså os selv; fx imellem opgang 21 og 23 og så fremdeles. Se medsendte bilag 


for forklaring.  


 


Da ejendommen pt. består af seks forskellige matrikler (én pr. sektion af ejendommen) vil det betyde, at 


foreningen af kommunen vil blive pålagt at montere 40 sideskærme á 4.875 kr, i alt kr. 195.000. Da 


foreningen alligevel består af én ejendom, vil det i alle henseender være en fordel, at foreningen også kun 


består af én samlet matrikel.  


 


Bestyrelsen har – for at sikre fremdrift i altanprojektet – igangsat arbejdet med en sammenlægning af de 


seks matrikler, men skal bruge et mandat fra generalforsamlingen for at kunne fuldføre dette.  


Omkostningerne hertil er begrænsede, og forventes at andrage kr. 10-15.000 (sammenholdt med kr. 


195.000 ved intet at gøre).  


 


Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at arbejdet med sammenlægning af matriklerne kan gennemføres som 


igangsat. Hvis generalforsamlingen vedtager dette, vil en redaktionel konsekvensrettelse af vedtægternes 


§ 2 være samtidig vedtaget. 
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Han bemærkede, at kommunen har godkendt ansøgningen pr. 21.7.20 og vi afventer derfor kun 


generalforsamlingens beslutning. 


 


Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 


5b. Tillægsmandat til vvs-projektet på (op til) 1,5 mio. kroner  


Bjørn redegjorde for bestyrelsens forslag.  


 


Det viste sig desværre rimeligt tidligt i projektet vedrørende udskiftning af radiatorer og vand-/varmerør, at 


der forefindes enkelte kælder- og loftgange, hvor der forefindes asbestforurening af rummene, da der er gået 


hul på isoleringen.  


 


Foreningen har været forpligtede til at igangsætte ekstraordinær rengøring heraf, da foreningen ellers ikke 


lever op til vores forpligtelser som bygherre overfor VVS’erne. Udgiften hertil har været betydelig (forventes 


at lande imellem 750.000 og 1 mio., men kan blive mere), og den inkluderede hensættelse til uforudsigelige 


udgifter er derfor udtømt til dette ene projekt.  


 


Bestyrelsen foreslår derfor, at det økonomiske mandat til VVS-projektet (kr. 9,2 mio. godkendt på GF 


20.5.2020) udvides med 1,5 mio. til i alt kr. 10.675.923 inkl. moms.  


 


Det er væsentligt at nævne, at det er budgettet til uforudsigelige udgifter, der udvides med dette, og 


bestyrelsen håber jo derfor på, at så lille en andel af pengene vil blive brugt. Det er blot vigtigt for 


bestyrelsen, at kunne have råderummet hertil, såfremt det måtte blive nødvendigt.  


 


Såfremt den likvide beholdning ikke vil være tilstrækkelig, foreslås beløbet finansieret ved optagelse af 


billigst muligt kontantlån over 30 år. Dette forventes, at kunne samfinansieres med det kommende 


altanprojekt, da finansiering af dette skal finde sted omkring afslutningen af VVS-entreprisen, og 


omkostninger minimeres hermed. Et evt. forhøjet afdrag på et kommende lån foreslås optaget i budgettet via 


tilsvarende nedskrivning af budgetposten til uspecificeret vedligehold. 1,5 mio. vil pt. kunne lånes til omkring 


kr. 66.000/år, hvilket der er rigelig plads til i budgettet uden særskilt stigning i boligafgiften. 


 


Ved afstemning var der fuld tilslutning til en supplerende bevilling på 1,5 mio. kr. på de angivne vilkår. 


Forslaget var godkendt. 


5c. Nedsættelse af tv-udvalg  


Formanden redegjorde for bestyrelsens forslag. 


 


YouSee har valgt at opsige foreningens nuværende tv-aftale pr. 30.6.2021, da den nuværende grundpakke 


er alt for billig i forhold til deres kostpris (pt. betaler man kr. 120/måned). De har varslet en stigning til 


omkring kr. 240/måned, hvis vi skulle vælge at indgå ny kontrakt med dem fra juli 2021.  


 


Bestyrelsen ønskede derfor at nedsætte et tv-udvalg blandt interesserede andelshavere, der kan kigge på 


eventuelle muligheder og alternativer, og komme med et kontraktudkast til bestyrelsen fra YouSee eller 


alternativ leverandør. 


Det blev oplyst, at der er 48 lejligheder, som har en TV-pakke hos YouSee.  


Der var ingen som ønskede at indgå i et sådant udvalg. Bestyrelsen klargjorde derfor, at den varslede 


stigning dermed accepteres og det må således være op til den enkelte at opsige sit abonnement, hvis det 


ønskes.  
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5d. Ændring af husorden vedrørende hundehold.  


Forslag fra Natasha Diadoo og Rune Hansen. Rune motiverede sit forslag, hvor det foreslås:  


at foreningens husorden ændres fra:  


Husdyr  


Det er ikke tilladt at holde hund, krybdyr eller andre former for kæledyr, der kan være til væsentlig gene 


på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for ejendommens øvrige 


beboere.  


Det er tilladt at have op til to katte pr. andel, såfremt katteholdet overholder ovenstående regler. Det 


indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet.  


 


Til:  


Husdyr  


Det er ikke tilladt at holde krybdyr eller andre former for kæledyr, der kan være til væsentlig gene på 


grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for ejendommens øvrige 


beboere.  


Det er tilladt at have op til to katte pr. andel, såfremt katteholdet overholder ovenstående regler.  


Det indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet.  


Det er tilladt at have én hund pr. andel, såfremt hundeholdet overholder ovenstående regler. 


 
Rune nævnte, at formålet med forslaget dels er et personligt ønske om at holde hund, samt at foreningens 
nuværende forbud ikke er logisk i henhold til foreningens vedtægter og husorden (omhandlende, men ikke 
udelukkende, støj og vedligeholdelse), samt gældende lovgivning såsom; “Hundeloven” og “Dyreværnsloven”.  
 
Det personlige ønske for hundehold, er blandt andet også for barnets mentale og fysiske helbred. At styrke 
immunforsvar og mindske allergier, samt at øge ansvarlighed og glæde.  
 
Foreningens medlemmer er blevet spurgt via Facebook-gruppen, og der var et klart flertal for hundehold 
blandt besvarelserne.  
 
Argumenter imod var; at man kunne høre en hund gå på gulvet; mulig gøen; samt at det er synd for en hund 
at være i lejlighed.  
 
Han mente ikke, at argumenterne imod er tilstrækkelige for et forbud eftersom, at man kan også ville kunne 
høre folk gå på gulvet; at husordenen i forvejen regulerer støj, samt at Hundeloven også forbyder 
vedholdende gøen og at Dyreværnsloven regulerer hundens velfærd (der er også hundehold i andre 
lejligheder i København).  
 
Han respekterede argumenterne imod, og tolker disse som, at andelshavere er imod gentagende og 
vedholdende gøen, og dermed blot en bekræftelse af Husordenen vedrørende ”Støj”. Han er selv også imod 
vedholdende gøen, ligesom han også er imod en hund der mistrives.  
 
Folk der ønsker hundehold, må forventes at tage vare på deres hund samt vise hensyn til deres omgivelser. 
Det giver ikke mening at forbyde noget der måske kan ske – der er jo heller ikke forbud mod at have 
musikanlæg.  
I debatten blev det drøftet, at det ikke er nemt at få fjernet en hund, som måtte give problemer.  


Ved afstemning var der 8 stemmer for forslaget, 44 stemte imod og 5 undlod at stemme. Forslaget var 


dermed forkastet. 
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5e. Ændring af husorden vedrørende husdyrhold.  


Forslag fra Natasha Diadoo og Rune Hansen. 


 


Såfremt at forslag om hundehold vedtages, foreslås det at foreningens ‘Husorden’ ændres (bestyrelsen 


har i øvrigt bemyndigelse til at ændre ordlyden såfremt at formålet og forståelsen bevares).  


Til:  


Husdyr  


Det er tilladt at holde hund, krybdyr eller andre former for kæledyr (husdyr), såfremt de ikke er til 


væsentlig gene på grund af vedvarende støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse for 


ejendommens øvrige beboere.  


Det er tilladt at have op til to husdyr pr. andel, såfremt ovenstående regler overholdes.  


Det indskærpes i denne forbindelse, at det er forbudt at tømme kattebakker med mere i toilettet. 


Da forslag 5d. ikke blev vedtaget bortfaldt forslag 5e.  


6. Valg til bestyrelsen 


6a.Valg af formand: Mathias Lykke Poulsen var på ekstraordinært valg for en to-årig periode.  


Mathias Lykke Poulsen var konstitueret af bestyrelsen, da Bjørn Amdi Sloth var trådt tilbage som formand i 


januar 2020. Derfor skulle Mathias’ kandidatur bekræftes af generalforsamlingen. Da der ikke fandtes andre 


kandidater, blev Mathias Lykke Poulsen herefter valgt med akklamation for en toårig periode. 
 


6b. Valg af næstformand: Ekstraordinært valg for en étårig periode. 


Da Anna Eistrup er fraflyttet foreningen, skulle der vælges en næstformand for en etårig periode. Som 


næstformand kandiderede Frederik Kaptajn, og da der ikke var andre kandidater, blev Frederik valgt med 


akklamation for en etårig periode. 


 


6c. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer:  


i. Bjørn Amdi Sloth var på ordinært valg og modtager genvalg for en étårig periode  


ii. Allan Bjerreskov og Karin Holk Nielsen er begge på ordinært valg og modtager genvalg  


iii. Derudover opstillede Christine Svensson (19, 3V) for en étårig periode og Sonja Hansen (29, 1V) for en 


toårig periode. 


 


Da der dermed var balance i valgperioderne for kandidaterne, og der ikke var andre kandidater, var de alle 


fem valgt. 


 


Bestyrelsen for A/B Haraldsted ser herefter ud som følger: 


 Mathias Lykke Poulsen, formand På valg 2022 


 Frederik Kaptajn, næstformand På valg 2021 


 Bjørn Amdi Sloth, bestyrelsesmedlem På valg 2021 


 Allan Bjerreskov, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 Karin Holk Nielsen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 Sonja Hansen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 Christine Svensson, bestyrelsesmedlem På valg 2021 


 


6d. Valg af op til to suppleanter  


Som suppleant kandiderede og valgtes Sune Blom (45, 4V). 
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8. Valg af revisor 


Som ekstern revisor blev forslået genvalg af Svend Dørffer og som intern revisor blev foreslået Michael Sorth 


Andersen. 


De blev begge valgt.  


7. Eventuelt 


Under eventuelt drøftedes følgende: 


 Der blev gjort opmærksom på, at vandtrykket blev oplevet som for lavt på 4. sal.  


Der blev svaret, at man forventer, at det aktuelle projekt ville afhjælpe problemet. 


 


 


Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 18.00 


Referatet er digitalt underskrevet af 


 Dirigent Torben Petersen, Azets ATB 


 Bestyrelsesformand Mathias Lykke Poulsen 






  
 
 
 
 
 
 TajOORsocNT2Ug1VIeDQVv1cbkifY+Hb1/ZvPZB9JCI=


 
TN4PHauIeP/pEaMxv0lTh1gted/TeiZaong3xrTxTTejknSsRBMbQ/G0txbaDE8heNY9OrZ7XT0f
gdna9oF55yGZj940GeD/sHDd0CoxZhWh2Hv+9Jb16c6IIHlpC7vYQ1V1c4cqcAvKYa/rivQBzkbD
9TtUNptL3AIQC58hMT9u7guAhaMUZyUjrbJjx9q7yCtCr7OjDJ1vXtLjv3E8vvdy1Euwkciwt9Ky
i089zHzFgkZV2caza+2y4Nu5XnfTvbYl2C6YYZnTE8YnNxF3W4vqVrCabGBdEoHEgP9TWnSs5Cn0
zrWqqLsHHrJMESI8uyfLUpi3nOAY2PyUcXm1NA==

 
 
 
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


 
 
MIIGCTCCBPGgAwIBAgIEWflKNjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTgwNDI2MTEy
MTI0WhcNMjEwNDI2MTE1MTI0WjB+MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRDAdBgNVBAMMFlRvcmJlbiBMZW5pa2UgUGV0ZXJzZW4wIwYD
VQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNjQzNzA4MDA3Njg5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAkTkmgJLegbPDr9Qcl642Jzv2A3C4otF3FeIl8erPjpu2QC9rg4sbhqsi3n1hgCNv
KD7K1StFRSy3MndxPVi+H2zwi7PSp5P+VjO0ftNQxCg7GpDv9+Xq/snRYAltkZghtcMtG5TfsibP
2/iP3Wv+2Ft9D9qw/tqgDKYSbcTvN2XuJQBJx+fIIOd8zJHsH4zW1GDu1MjrLzZsm4qJW4MFdyd5
6j8IirLuqTeq1GkeEgT5KTXKL4Mlr9b8j02ZdvAIT6P2/T9cJq5vghxelJvgmbxticr4w+zxmkLR
HMaYXzSwkJM61d0MIh2pOSZXnOdjAbZ7kcWksylkJiRV4fobowIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJ
VFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxDzANBgNVBAMMBkNSTDMy
NTAfBgNVHSMEGDAWgBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQUYtHh4gCc8ETEtTdM
CBEE/rS4Db8wCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAAN5vc7MFBMH9vJiO5eR+yDot
Wx4uxYEmm2DE61P05G1xpFsYtKrpASnS4dsB3+PbuAokHCoWDIcjauqS1bFAM8qiSFxhBAjzQrau
j0peEM+fcrnl6Npn1u+bVI4yoMgg0hhm7PQ/oJkGZvLuj5HWRxKKN4smRM6UsL4LogCIUsfxB/Zy
sAE1bPj46m6TEd26SBakKZCoY8kkXTyJlMF2SDhGk+lACnTFXRY3hlDbdkYLWe14u4QJF2Pb+9oT
wZvQXCLopc9MqE60HFFbN5QD2TmLS1f9c9zFvHWjnW8pOpIF+1RQVSkLLV6RZseqlYl3aUzteQzm
DcKN4qfYpD5QCQ==


 
 
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=
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  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken r2NZ3YRXSi/mf6vVhO3+IsTih6Q/9YIqGaXN51cciBI=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvODUuMC40MTgzLjEwMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84NS4wLjU2NC41MQ==
  challenge 6379a47e-ba3f-4bd9-87c2-6b3e3a5cde7c
  TimeStamp MjAyMC0wOS0xOSAxMjo1Njo0OCswMDAw




  
 
 
 
 
 
 fTj6aM5EzT/OhZqgcTovKDVfoLGydZOTdjE1zcfazdU=


 
E+Ef9BXVubURIYLE6fEKc/fHkZAMQhq8LKGEg/nn2NDJgzrlJewI1OjJoJYBvFxU0bIyJeWb1XnK
ghyf5Z38keVYZNgGdaSP8wEgrA5ADNJ9pJnD2O1MVmWMzqkpw3jfvlfb43UgMfyoFNbhq92GHmc5
WOcoam7AHqBMhtraGT4AJKIUQ8brHC1l7lteAFYZ3lFj+COGtjGGgDFvbwdhedNnVBLkuphTS/v5
q50W+W80pB3HoQpVFM3hKCzRCnDiKs1dYDHui6P9FFkFNk6JWkjjLjPy4nA3IjNKManoQ4Gjj39s
o+O8DB20lWKHvvw/wrdCxzBnvE+jpIsG7bIWyg==

 
 
 
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
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ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
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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=


 
 
MIIGKDCCBRCgAwIBAgIEWgPQ/TANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTgwNzIxMTgx
NDM0WhcNMjEwNzIxMTg0NDM0WjB9MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQzAcBgNVBAMMFU1hdGhpYXMgTHlra2UgUG91bHNlbjAjBgNV
BAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi02Mzk0ODQxNzI1NDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQC+U5xbudxsfSZ4zWmyqTjrF5M5nT61FqstTCWaRTUjOg1NsqoRPbxJrtFCL+o7IF06
9QMg8qPPmAhKrNYTFEHqplhpftRBHf/+3ucJRP4atX0OB4lvzNeW8BJS60s2FZC9hBalkKQI1a1C
/uh/ZBS2Te1NOpO9IjoitNj+lwjQzGde4QYY+X+QtGwxcNid9fS+1kMWuQ5ebWd+eTAVAdKjxdoN
7tuoXN6YBaver1drR9yBnZyzBxltsCI9dJQ1XhJpmyfVPvb7UuAl3J0Et5uAQ7m+OS/S2b/w8AMI
3lxH9q0uqMUZwenv23AzPgz4Cads1hdyaOX4lChZAPOYMiEFAgMBAAGjggLqMIIC5jAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqB
UIEpAQEBAQQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3Np
dG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBh
ZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGth
biBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJV
U1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zl
c3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wHgYDVR0RBBcwFYETbWF0aGUxMzM3QGdtYWlsLmNvbTCBlwYDVR0f
BIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFqg
WKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1Qy
NDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMQ8wDQYDVQQDDAZDUkw3ODMwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3
ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFG0vaExPCzX+UoZNpN+R5BL8NqqLMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZI
hvcNAQELBQADggEBAIQoIBHKLUOrbckcWavk3aRAu/jQg/HBmwnQ5HwITGbku/WRewwvdHnKerIf
Ytz2TpQ5wNSv/5LEb570wlYNZky6Hk0Jiy/gU2FOwbEjeAsL8eEc6LnnK6OKIMc9zsrmFak7Sl1B
TGkzos9xiNKI130GWmvt2x6TW8DUmktyCAD5FE5U+sqE2SjDaf+drCMY9PTKKloqtP/eTs72KdYc
QEHoBNEagCeH8ONmshPp1hQ/NZIeLM7+Xlga0fBQhctl4UbWiOfLLOUU3dkXqEsPJZV40R5iAOtg
o831ggxrI5yXk8kF2n8/dGmcvYc3OnYU67m3Tvr5q6/SODTAHL8bgD8=
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