
 

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 ordinær generalforsamling 2021 

A/B Haraldsted 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 18.30 afholdtes i foreningens egen have ud for nummer 19-21 ordinær 

generalforsamling i andelsboligforeningen Haraldsted. 

Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2020, herunder fastsættelse af andelskrone 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2021, herunder fastsættelse af boligafgift 

5. Forslag 

a. Forslag fra Azets om ændring i vedtægter for afholdelse af digitale generalforsamlinger. 

b. Bestyrelsen stiller forslag om komplet gennemgang af el-installationer, der vedrører mangler 

fra renoveringsprojektet i 2007-2009 (stikkontakter og spots på badeværelser + sikring) 

c. Bestyrelsen stiller forslag vedr. principbeslutning om, at vedligehold af blandingsbatterier 

overgår til internt vedligehold. 

d. Husorden: Arild Jensen stiller forslag om, at det gøres forbudt at salte på altanerne 

e. Husorden: Bestyrelsen stiller forslag om, at det indføres, at der er parkeringsforbud i 

gården, medmindre det er aftalt med bestyrelsen. Bestyrelsen kan som en forlængelse heraf 

træffe foranstaltninger til at håndhæve et sådant forbud som med husordenen generelt. 

f. Husorden: Emil Hjordt Jensen stiller forslag om tilladelse til at bruge el- og gasgrill på 

altaner. 

6. Valg til bestyrelsen 

a. Valg af formand – Mathias Lykke Poulsen er ikke på ordinært valg i år 

b. Valg af næstformand – Frederik Kaptain er på ordinært valg i år 

c. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – På ordinært valg er Bjørn Amdi Sloth og Christine 

Svensson. Derudover udtræder Allan Bjerreskov af bestyrelsen ifm. fraflytning. 

d. Valg af suppleanter. Sune Blom er på valg 

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Grant Thornton 

8. Eventuelt 

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

HG19: st.tv (1), 3.tv. (7), 3.th. (8)  

HG21: st.th. (12), 4.th. (20),  

HG23: st.tv. (21) FM, st.th. (22), 1.tv. (23), 2.tv. (25), 3.tv. (27), 3.th. (28), 4.tv. (29) 

HG25: 1.th. (34), 2.th. (36), 3.tv. (37), 4.th. (40) 

HG27: st.th. (42), 3.sal. (47), 4.tv. (49), 4.th. (50) 

HG29: 1.tv. (53), 3.tv. (57), 3.th. (58) 

HG31: 1.th. (64), 2.th. (66), 4.th. (70) 

HG33: st.tv. (71) FM, 3.sal (77), 4.tv. (79), 4.th. (80) 

HG35: st.tv. (81), 1.th. (84), 2.th. (86), 4.tv. (89) 

HG37: st.tv. (91), 2.tv. (95), 3.th. (98),  

HG39: st.tv (101), 2.tv. (105), 4.sal (110) 

HG41: 1.tv. (113), 3.th. (118), 4.th. (120) 

HG43: 3.sal. (128) 

HG45: st.th. (132), 1.tv. (133), 4.th. (140) 

HG47: st.tv. (141), st.th. (142) 
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HG49: st. (151), 3.tv. (157),  

HG51: 1.tv. (163) 

i alt 52 ud af 160 andelshavere. 

Endelig deltog Toke Halskov Kristensen og Stine Brask Jensen fra Azets ATB. 

1. Valg af dirigent og referent 

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

Formanden foreslog herefter Toke Halskov Kristensen som dirigent og Stine Jensen som referent, hvilket 

generalforsamlingen tilsluttede sig. 

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

af 26.04.2021 og tillige beslutningsdygtig. 

2. Bestyrelsens beretning 

På vegne af bestyrelsen aflagde Mathias Lykke Poulsen bestyrelsens beretning.  

Generalforsamlingen stillede nogle få afklarende spørgsmål til beretningen, der besvaredes til 

generalforsamlingens tilfredshed, hvorefter generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Der blev spurgt ind til punktet automatisk sæbedosering og ændringer i vaskerierne, herunder om det er 

anden sæbe, der bliver doseret ved vask af tøj i uld. Hertil svarede bestyrelsen, at vaskemaskinerne doserer 

sæbe m.m. efter om det er hvidt, kulørt eller en fin vask.  

Under punktet gennemgang af el ved badeværelse i samtlige lejligheder, blev der spurgt ind til om de 

andelshavere, som selv har udbedret fejlen får refunderet deres udgifter hertil. Bestyrelsen vil tage dette til 

efterretning og vende tilbage med et svar.  

Vedrørende udskiftning af gamle blandingsbatterier, spurgte en andelshaver og man blev varslet eller 

informeret, selvom ens andel ikke er med i den nævnte sidste runde. Bestyrelsen svarede hertil, at man som 

andelshaver skal informere bestyrelsen og at det kun gælder blandingsbatterier på badeværelset, det i 

køkkenet er andelshavers eget ansvar.  

Ved punktet bytterum blev der spurgt, om man som andelshaver måtte stille en stol i rummet. Bestyrelsen 

svarede at der ikke må stilles møbler i bytterummet. Ved større ting bedes folk bruge beboerforum gruppen 

så andre andelshavere er opmærksomme på tingene og de hurtigt kommer videre. Tøj og sko hører ikke til i 

bytterummet. For ting der ikke hører til i bytterummet henvises til Haraldsgade nærgenbrugsstation. 

Under punktet cykeloprydning og oprydning i barnevognsrum, blev der spurgt om hvornår cyklerne vil blive 

fjernet. Hertil svarede bestyrelsen, at ens cykel kun bliver fjernet, hvis det virker til at den ikke kan bruges, 

men at disse cykler vil blive sat op i hjørnet ved el-skuret og bag bytterummet. Foreningen vil helst have 

cykler og barnevogne der bliver brugt og henviser ellers til at kælderrummene bliver brugt til opbevaring af 

disse. 

Ved punktet altanprojektet, blev der spurgt om de nye altandøre kommer til at ligne de gamle altandøre i 

lejlighederne. Hertil svarede bestyrelsen, at det forventedes at de kommende altandøre vil komme til at have 

samme dannebrogskryds i toppen, så det visuelt flugter med øvrige vinduer. Dørene vil dog åbne i fuld højde 

og have glas i hele dørens højde, så der kommer masser af lys ind. Der blev også spurgt indtil, om der er 

mulighed for at ændre nogle ting, herunder hvis man ønsker sideskærme på sin altan. Hertil svarede 

bestyrelsen, at det er kommunen som bestemmer dette og at bestyrelsen i første omgang afventer en 

godkendelse. Herefter vil bestyrelsen gerne prøve at gå videre med ændringer eller tilføjelser til projektet.  
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3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2020, herunder fastsættelse af 

andelskronen. 

Toke Halskov Kristensen fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport fra 

Revisionsfirmaet Grant Thornton. Årsrapporten for 2020 udviste et årets resultat på minus kr. 8.542.184. 

Toke Halskov Kristensen gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at 

egenkapitalen pr. 31.12.20 udgjorde kr. 180.704.023.  

Generalforsamlingen havde herefter en drøftelse af princippet omkring fastfrysning af valuarvurderingen.  

Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte årsrapporten for 2020 og herunder en 

værdiansættelse på kr. 149.750.596 på basis af fastfrysning af valuarvurderingen fra Furesøgruppen 

gældende pr. 01.07.20 på kr. 248.000.000. Dette svarer til en andelskurs på kr. 14.302,14 pr. andelskrone 

med en indbygget hensættelse til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen på kr. 26.716.000. 

4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2021, herunder fastsættelse af 

boligafgiften. 

Toke Halskov Kristensen fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte budget for 2021, der – 

baseret på en nedsættelse af boligafgiften med 7,5% – budgetterer med samlede indtægter på i alt kr. 

8.079.200 og samlede udgifter på kr. 5.132.350, således, at foreningen budgetterer med et årets resultat på 

kr. 192.850 efter hensættelse til vedligeholdelse på kr.750.000 og kr. 1.000.000 til VVS-projekt 2020, samt 

afdrag på prioritetsgælden på kr. 1.252.000. 

Ændringen i boligafgiften svarer til en nedsættelse på kr. 299,92 pr. måned for en 61 m2 lejlighed. Faldet i 

boligafgiften udlignes delvist af en acontobetaling til vandregnskab fra 1.6.2021 på kr. 150 pr. måned, der 

naturligvis kan tilpasses hos administrator. De resterende kr. 150 pr. måned er en reel nedsættelse 

Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2021. 

5. Forslag 

Under forslag drøftedes følgende: 

5a.  Forslag fra Azets om ændring i vedtægter for afholdelse af digitale 

generalforsamlinger. 

Dirigenten motiverede forslaget og efter en længere drøftelse, hvorunder flere andelshavere mente, at det 

burde indføjes - med konkrete eksempler - hvornår det var muligt at indkalde til en digital generalforsamling 

og at det ikke alene burde være bestyrelsen som traf en sådan beslutning. 

Bestyrelsen forklarede, at der kun ville blive indkaldt til en digital generalforsamling i nødsituationer som fx 

COVID-19, ligesom muligheden også ville være tilstede i forbindelse med en låneomlægning, men at det kan 

være svært at forudse fx en pandemi. 

 

Efter længere debat – herunder om ekstraordinære generalforsamlinger kunne afholdes digitalt og at 

ordinære generalforsamlinger kun må afholdes digitalt ved ekstraordinære forhold - valgte Azets ATB at 

trække forslaget tilbage og i samarbejde med bestyrelsen at udarbejde et nyt forslag til forelæggelse på en 

kommende generalforsamling.  
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5b.  Bestyrelsen stiller forslag om komplet gennemgang af el-installationer, der 

vedrører mangler fra renoveringsprojektet i 2007-2009 (stikkontakter og spots på 

badeværelser + sikring) 

Bjørn Amdi Sloth redegjorde på vegne af bestyrelsen for forslaget. Bestyrelsen ville blot høre, om der var 

opbakning til dette og ønskede ikke, at bruge deres ret til at komme ind i de forskellige andele med 14 dages 

varsling, men ville sikre at foreningens andelshavere også synes gennemgang af el-installationer var en god 

ide. Bestyrelsen gjorde også opmærksom på, at pengene hertil er budgetteret.  

 

Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og vedtog forslaget enstemmigt. 

 

5c.  Bestyrelsen stiller forslag vedr. principbeslutning om, at vedligehold af 

blandingsbatterier overgår til internt vedligehold. 

Generalforsamlingen gik til afstemning uden debat og vedtog forslaget enstemmigt. 

 

5d.  Husorden: Arild Jensen stiller forslag om, at det gøres forbudt at salte på 

altanerne 

Arild Jensen var ikke til stede men da Arild havde trukket forslaget inden generalforsamlingen blev forslaget 

ikke sendt til afstemning. Det var tænkt som en opfordring til andelshaverne hvilket var meddelt bestyrelsen 

efter indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

5e.  Husorden: Bestyrelsen stiller forslag om, at det indføres, at der er 

parkeringsforbud i gården, medmindre det er aftalt med bestyrelsen. Bestyrelsen 

kan som en forlængelse heraf træffe foranstaltninger til at håndhæve et sådant 

forbud som med husordenen generelt. 

Bestyrelsen motiverede forslaget og gav udtryk for, at de gerne ville have det skrevet ind i husordenen, så 

de havde mulighed for at håndhæve reglerne. De nævnte også, at motorcykler gerne må parkere i gården, 

hvor der er indrettet plads til det.  

Generalforsamlingen havde herefter en længere drøftelse af forslaget, herunder ønskede flere andelshavere 

at forslaget blev beskrevet mere konkret med hvilke foranstaltninger der skulle træffes og hvor stort 

problemet egentligt var.  

 

Generalforsamlingen foreslog, at der blev udsendt en venlig påmindelse tillige med reglerne i husordenen, 

da det ikke er hensigten at bestyrelsen skal bruge tid på at optræde som parkeringsvagter. Det blev også 

foreslået blot at ændre i husordenen med en beskrivelse af at der med foranstaltninger menes opsætning af 

parkeringsskilte og at dette kun skulle ske såfremt reglerne blev overtrådt gentagne gange.  

Bestyrelsen fremførte, at på nuværende tidspunkt var deres eneste sanktionsmulighed i forhold til 

husordenen at sætte en seddel i forruden på bilen. 

Bestyrelsen ønsker ikke, at der parkeres flere dage i træk. Der har eksempelvis holdt en campingvogn og 

været efterladt et batteri, hvilket tyder på et køretøj har været parkeret i gården. Det er ikke bestyrelsens 

hensigt at forfølge folk som parkerer et par timer eller en halv dag, men bestyrelsen vil gerne kunne 

håndhæve reglerne, hvis de overtrædes flere gange eller flere dage. Bestyrelsen har flere gange oplevet, at 

køretøjerne har været parkeret så de eksempelvis spærrer for adgang til kældre eller andre områder der skal 

være adgang til så de er til gene for flere andelshavere. 
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Bestyrelsen opfordrede andelshaverne i ekstraordinære situationer at lægge en seddel i forruden eller skrive 

en mail til bestyrelsen.  

 

Bestyrelsen fremførte at leverandører og håndværkere gerne må holde i gården.  

 

Bestyrelsen ønsker, at der bliver opsat nogle ”parkering forbudt”-skilte, men ønsker ikke, at ansætte et firma 

som europark eller et andet privatparkeringsselskab, hvilket forslaget ikke giver bestyrelsen mandat til.  

Bestyrelsen ville gerne imødekomme forslaget som blev stillet af generalforsamlingen om, at det i 

husordenen blev tilføjet ”ved gentagende tilfælde”, men ellers fastholdt bestyrelsen forslaget og hermed – 

som med alle husordensbestemmelser – også både ret og pligt til at håndhæve disse. 

Generalforsamlingen gik herefter til afstemning hvor forslaget blev vedtaget med et flertal af de afgivne 

stemmer, dog stemte 6 imod forslaget. Bestyrelsen har hermed fået tilladelse til at opsætte ”parkering 

forbudt”-skilte og i øvrigt håndhæve dette i tråd med den passerede debat. 

 

5f.  Husorden: Emil Hjordt Jensen stiller forslag om tilladelse til at bruge el- og 

gasgrill på altaner.  

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.  

6. Valg til bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlemmerne Frederik Kaptain, Bjørn Amdi Sloth og Christine Svensson var ordinært på valg. 

 

Frederik Kaptain, Bjørn Amdi Sloth og Christine Svensson modtog gerne genvalg. Allan Bjerreskov ønskede 

at udtræde af bestyrelsen ifm. fraflytning og som nyt bestyrelsesmedlem foreslog generalforsamlingen 

Henrik Kronborg Smitt for en periode af et år og Sune Blom som suppleant. 

Dirigenten forespurgte om hvorvidt der var yderligere kandidater som bestyrelsesmedlemmer, hvilket ikke 

var tilfældet hvorfor Frederik, Bjørn, Christine, Henrik og Sune blev valgt med applaus.  

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

 Mathias Lykke Poulsen, formand På valg 2022 

 Frederik Kornelius Kaptain, næstformand På valg 2023 

 Bjørn Amdi Sloth, bestyrelsesmedlem På valg 2023 

 Sonja Misfeldt Hansen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 Christine Svensson, bestyrelsesmedlem På valg 2023 

 Karin Holk Nielsen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 Henrik Kronborg Smitt, bestyrelsesmedlem På valg 2022 

 

 Sune Blom, suppleant På valg 2022 

7. Valg af revisor 

Grant Thornton blev valgt som revisor. 
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8. Eventuelt 

Under eventuelt drøftedes følgende: 

 Tidligere aftale med YouSee blev drøftet. På Generalforsamlingen 2020 blev det fremlagt at YouSee 

havde opsagt aftalen med os med henblik på en prisstigning med 12 måneders varsel. Bestyrelsen 

spurgte dengang, om der var nogen der ville melde sig til et tv-udvalg for at finde alternativer til 

YouSees fordobling af prisen. Ingen meldte sig til dette, og konsekvensen var derfor, at YouSees 

tilbud blev accepteret. 

 Porten blev drøftet og flere oplevede desværre, at mange prøver at komme ind i gården selvom de 

ikke bor i foreningen. Beboerne oplever, at der kommer folk ind som undersøger skraldespande 

m.m. Nogle beboere har været gode til at udvise vedkommende, mens andre føler det kan være 

ubehageligt, specielt om aftenen.  

 Flere andelshavere fremførte at der har været udfordringer med WiFi i foreningen og at det er rigtig 

langsomt og ustabilt. Det blev oplyst fra flere, at hastigheden på Internettet via kabel var upåklagelig, 

og det er derfor udelukkende må antages at være et problem med det trådløse. Hertil blev der sagt, 

at der i en etageejendom altid vil være et problem, når der er mange trådløse signaler, der krydser 

ind over hinanden, da mange routere som standard kører på samme kanal. Dette kan man derfor 

med fordel rette, hvilket Andels.net blandt andet kan hjælpe med, hvis man benytter den 

medfølgende router og kontakter deres support. 

 Flere andelshavere ønskede at der blev gjort noget ved gården. Bestyrelsen oplyste, at der fandtes 

et haveudvalg som på et tidspunkt skulle kontakte en havearkitekt, men at dette var blevet sat i bero 

grundet bl.a. VVS-projektet. Bestyrelsen er åben for et nyt haveudvalg og hvis man er interesseret i 

dette, må man meget kontakte bestyrelsen.  

 Generalforsamlingen opfordrede til at havemøblerne blev gjort pæne igen, da de har stået ude hele 

vinteren. Bestyrelsen ville få foreningens varmemester til at klare problemet, så alle andelshavere 

kunne have glæde af at benytte møblerne i denne sommer.  

 Til sidst blev der forslået, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og/eller et årshjul, så 

andelshaverne kunne følge med i foreningens/bestyrelsens aktiviteter samt have mulighed for at 

tilbyde sin hjælp med relevante punkter. 

 

 

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 20.49. 

Referatet er digitalt underskrevet af 

 Dirigent Toke Halskov Kristensen, 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

25-06-2021 19:16

Serienummer: CVR:25229649-RID:46372682

Toke Kristensen
Administrator

28-06-2021 07:36

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
2021-05-27 - OGF-referat - AB Haraldsted.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
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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 ordinær generalforsamling 2021 


A/B Haraldsted 


Torsdag den 27. maj 2021 kl. 18.30 afholdtes i foreningens egen have ud for nummer 19-21 ordinær 


generalforsamling i andelsboligforeningen Haraldsted. 


Generalforsamlingen havde følgende dagsorden: 


1. Valg af dirigent og referent 


2. Bestyrelsens beretning 


3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2020, herunder fastsættelse af andelskrone 


4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2021, herunder fastsættelse af boligafgift 


5. Forslag 


a. Forslag fra Azets om ændring i vedtægter for afholdelse af digitale generalforsamlinger. 


b. Bestyrelsen stiller forslag om komplet gennemgang af el-installationer, der vedrører mangler 


fra renoveringsprojektet i 2007-2009 (stikkontakter og spots på badeværelser + sikring) 


c. Bestyrelsen stiller forslag vedr. principbeslutning om, at vedligehold af blandingsbatterier 


overgår til internt vedligehold. 


d. Husorden: Arild Jensen stiller forslag om, at det gøres forbudt at salte på altanerne 


e. Husorden: Bestyrelsen stiller forslag om, at det indføres, at der er parkeringsforbud i 


gården, medmindre det er aftalt med bestyrelsen. Bestyrelsen kan som en forlængelse heraf 


træffe foranstaltninger til at håndhæve et sådant forbud som med husordenen generelt. 


f. Husorden: Emil Hjordt Jensen stiller forslag om tilladelse til at bruge el- og gasgrill på 


altaner. 


6. Valg til bestyrelsen 


a. Valg af formand – Mathias Lykke Poulsen er ikke på ordinært valg i år 


b. Valg af næstformand – Frederik Kaptain er på ordinært valg i år 


c. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer – På ordinært valg er Bjørn Amdi Sloth og Christine 


Svensson. Derudover udtræder Allan Bjerreskov af bestyrelsen ifm. fraflytning. 


d. Valg af suppleanter. Sune Blom er på valg 


7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Grant Thornton 


8. Eventuelt 


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


HG19: st.tv (1), 3.tv. (7), 3.th. (8)  


HG21: st.th. (12), 4.th. (20),  


HG23: st.tv. (21) FM, st.th. (22), 1.tv. (23), 2.tv. (25), 3.tv. (27), 3.th. (28), 4.tv. (29) 


HG25: 1.th. (34), 2.th. (36), 3.tv. (37), 4.th. (40) 


HG27: st.th. (42), 3.sal. (47), 4.tv. (49), 4.th. (50) 


HG29: 1.tv. (53), 3.tv. (57), 3.th. (58) 


HG31: 1.th. (64), 2.th. (66), 4.th. (70) 


HG33: st.tv. (71) FM, 3.sal (77), 4.tv. (79), 4.th. (80) 


HG35: st.tv. (81), 1.th. (84), 2.th. (86), 4.tv. (89) 


HG37: st.tv. (91), 2.tv. (95), 3.th. (98),  


HG39: st.tv (101), 2.tv. (105), 4.sal (110) 


HG41: 1.tv. (113), 3.th. (118), 4.th. (120) 


HG43: 3.sal. (128) 


HG45: st.th. (132), 1.tv. (133), 4.th. (140) 


HG47: st.tv. (141), st.th. (142) 



https://azets.dk/ejendomsadministration/

mailto:atb-dk@azets.com
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HG49: st. (151), 3.tv. (157),  


HG51: 1.tv. (163) 


i alt 52 ud af 160 andelshavere. 


Endelig deltog Toke Halskov Kristensen og Stine Brask Jensen fra Azets ATB. 


1. Valg af dirigent og referent 


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


Formanden foreslog herefter Toke Halskov Kristensen som dirigent og Stine Jensen som referent, hvilket 


generalforsamlingen tilsluttede sig. 


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


af 26.04.2021 og tillige beslutningsdygtig. 


2. Bestyrelsens beretning 


På vegne af bestyrelsen aflagde Mathias Lykke Poulsen bestyrelsens beretning.  


Generalforsamlingen stillede nogle få afklarende spørgsmål til beretningen, der besvaredes til 


generalforsamlingens tilfredshed, hvorefter generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 


Der blev spurgt ind til punktet automatisk sæbedosering og ændringer i vaskerierne, herunder om det er 


anden sæbe, der bliver doseret ved vask af tøj i uld. Hertil svarede bestyrelsen, at vaskemaskinerne doserer 


sæbe m.m. efter om det er hvidt, kulørt eller en fin vask.  


Under punktet gennemgang af el ved badeværelse i samtlige lejligheder, blev der spurgt ind til om de 


andelshavere, som selv har udbedret fejlen får refunderet deres udgifter hertil. Bestyrelsen vil tage dette til 


efterretning og vende tilbage med et svar.  


Vedrørende udskiftning af gamle blandingsbatterier, spurgte en andelshaver og man blev varslet eller 


informeret, selvom ens andel ikke er med i den nævnte sidste runde. Bestyrelsen svarede hertil, at man som 


andelshaver skal informere bestyrelsen og at det kun gælder blandingsbatterier på badeværelset, det i 


køkkenet er andelshavers eget ansvar.  


Ved punktet bytterum blev der spurgt, om man som andelshaver måtte stille en stol i rummet. Bestyrelsen 


svarede at der ikke må stilles møbler i bytterummet. Ved større ting bedes folk bruge beboerforum gruppen 


så andre andelshavere er opmærksomme på tingene og de hurtigt kommer videre. Tøj og sko hører ikke til i 


bytterummet. For ting der ikke hører til i bytterummet henvises til Haraldsgade nærgenbrugsstation. 


Under punktet cykeloprydning og oprydning i barnevognsrum, blev der spurgt om hvornår cyklerne vil blive 


fjernet. Hertil svarede bestyrelsen, at ens cykel kun bliver fjernet, hvis det virker til at den ikke kan bruges, 


men at disse cykler vil blive sat op i hjørnet ved el-skuret og bag bytterummet. Foreningen vil helst have 


cykler og barnevogne der bliver brugt og henviser ellers til at kælderrummene bliver brugt til opbevaring af 


disse. 


Ved punktet altanprojektet, blev der spurgt om de nye altandøre kommer til at ligne de gamle altandøre i 


lejlighederne. Hertil svarede bestyrelsen, at det forventedes at de kommende altandøre vil komme til at have 


samme dannebrogskryds i toppen, så det visuelt flugter med øvrige vinduer. Dørene vil dog åbne i fuld højde 


og have glas i hele dørens højde, så der kommer masser af lys ind. Der blev også spurgt indtil, om der er 


mulighed for at ændre nogle ting, herunder hvis man ønsker sideskærme på sin altan. Hertil svarede 


bestyrelsen, at det er kommunen som bestemmer dette og at bestyrelsen i første omgang afventer en 


godkendelse. Herefter vil bestyrelsen gerne prøve at gå videre med ændringer eller tilføjelser til projektet.  
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3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport 2020, herunder fastsættelse af 


andelskronen. 


Toke Halskov Kristensen fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i den fremsendte årsrapport fra 


Revisionsfirmaet Grant Thornton. Årsrapporten for 2020 udviste et årets resultat på minus kr. 8.542.184. 


Toke Halskov Kristensen gennemgik herefter noterne til årsrapporten og kunne herunder oplyse, at 


egenkapitalen pr. 31.12.20 udgjorde kr. 180.704.023.  


Generalforsamlingen havde herefter en drøftelse af princippet omkring fastfrysning af valuarvurderingen.  


Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og godkendte årsrapporten for 2020 og herunder en 


værdiansættelse på kr. 149.750.596 på basis af fastfrysning af valuarvurderingen fra Furesøgruppen 


gældende pr. 01.07.20 på kr. 248.000.000. Dette svarer til en andelskurs på kr. 14.302,14 pr. andelskrone 


med en indbygget hensættelse til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen på kr. 26.716.000. 


4. Forelæggelse og godkendelse af budget 2021, herunder fastsættelse af 


boligafgiften. 


Toke Halskov Kristensen fra Azets ATB gennemgik hovedposterne i det fremsendte budget for 2021, der – 


baseret på en nedsættelse af boligafgiften med 7,5% – budgetterer med samlede indtægter på i alt kr. 


8.079.200 og samlede udgifter på kr. 5.132.350, således, at foreningen budgetterer med et årets resultat på 


kr. 192.850 efter hensættelse til vedligeholdelse på kr.750.000 og kr. 1.000.000 til VVS-projekt 2020, samt 


afdrag på prioritetsgælden på kr. 1.252.000. 


Ændringen i boligafgiften svarer til en nedsættelse på kr. 299,92 pr. måned for en 61 m2 lejlighed. Faldet i 


boligafgiften udlignes delvist af en acontobetaling til vandregnskab fra 1.6.2021 på kr. 150 pr. måned, der 


naturligvis kan tilpasses hos administrator. De resterende kr. 150 pr. måned er en reel nedsættelse 


Generalforsamlingen godkendte herefter enstemmigt budgettet for 2021. 


5. Forslag 


Under forslag drøftedes følgende: 


5a.  Forslag fra Azets om ændring i vedtægter for afholdelse af digitale 


generalforsamlinger. 


Dirigenten motiverede forslaget og efter en længere drøftelse, hvorunder flere andelshavere mente, at det 


burde indføjes - med konkrete eksempler - hvornår det var muligt at indkalde til en digital generalforsamling 


og at det ikke alene burde være bestyrelsen som traf en sådan beslutning. 


Bestyrelsen forklarede, at der kun ville blive indkaldt til en digital generalforsamling i nødsituationer som fx 


COVID-19, ligesom muligheden også ville være tilstede i forbindelse med en låneomlægning, men at det kan 


være svært at forudse fx en pandemi. 


 


Efter længere debat – herunder om ekstraordinære generalforsamlinger kunne afholdes digitalt og at 


ordinære generalforsamlinger kun må afholdes digitalt ved ekstraordinære forhold - valgte Azets ATB at 


trække forslaget tilbage og i samarbejde med bestyrelsen at udarbejde et nyt forslag til forelæggelse på en 


kommende generalforsamling.  
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5b.  Bestyrelsen stiller forslag om komplet gennemgang af el-installationer, der 


vedrører mangler fra renoveringsprojektet i 2007-2009 (stikkontakter og spots på 


badeværelser + sikring) 


Bjørn Amdi Sloth redegjorde på vegne af bestyrelsen for forslaget. Bestyrelsen ville blot høre, om der var 


opbakning til dette og ønskede ikke, at bruge deres ret til at komme ind i de forskellige andele med 14 dages 


varsling, men ville sikre at foreningens andelshavere også synes gennemgang af el-installationer var en god 


ide. Bestyrelsen gjorde også opmærksom på, at pengene hertil er budgetteret.  


 


Generalforsamlingen gik herefter til afstemning og vedtog forslaget enstemmigt. 


 


5c.  Bestyrelsen stiller forslag vedr. principbeslutning om, at vedligehold af 


blandingsbatterier overgår til internt vedligehold. 


Generalforsamlingen gik til afstemning uden debat og vedtog forslaget enstemmigt. 


 


5d.  Husorden: Arild Jensen stiller forslag om, at det gøres forbudt at salte på 


altanerne 


Arild Jensen var ikke til stede men da Arild havde trukket forslaget inden generalforsamlingen blev forslaget 


ikke sendt til afstemning. Det var tænkt som en opfordring til andelshaverne hvilket var meddelt bestyrelsen 


efter indkaldelsen til generalforsamlingen. 


 


5e.  Husorden: Bestyrelsen stiller forslag om, at det indføres, at der er 


parkeringsforbud i gården, medmindre det er aftalt med bestyrelsen. Bestyrelsen 


kan som en forlængelse heraf træffe foranstaltninger til at håndhæve et sådant 


forbud som med husordenen generelt. 


Bestyrelsen motiverede forslaget og gav udtryk for, at de gerne ville have det skrevet ind i husordenen, så 


de havde mulighed for at håndhæve reglerne. De nævnte også, at motorcykler gerne må parkere i gården, 


hvor der er indrettet plads til det.  


Generalforsamlingen havde herefter en længere drøftelse af forslaget, herunder ønskede flere andelshavere 


at forslaget blev beskrevet mere konkret med hvilke foranstaltninger der skulle træffes og hvor stort 


problemet egentligt var.  


 


Generalforsamlingen foreslog, at der blev udsendt en venlig påmindelse tillige med reglerne i husordenen, 


da det ikke er hensigten at bestyrelsen skal bruge tid på at optræde som parkeringsvagter. Det blev også 


foreslået blot at ændre i husordenen med en beskrivelse af at der med foranstaltninger menes opsætning af 


parkeringsskilte og at dette kun skulle ske såfremt reglerne blev overtrådt gentagne gange.  


Bestyrelsen fremførte, at på nuværende tidspunkt var deres eneste sanktionsmulighed i forhold til 


husordenen at sætte en seddel i forruden på bilen. 


Bestyrelsen ønsker ikke, at der parkeres flere dage i træk. Der har eksempelvis holdt en campingvogn og 


været efterladt et batteri, hvilket tyder på et køretøj har været parkeret i gården. Det er ikke bestyrelsens 


hensigt at forfølge folk som parkerer et par timer eller en halv dag, men bestyrelsen vil gerne kunne 


håndhæve reglerne, hvis de overtrædes flere gange eller flere dage. Bestyrelsen har flere gange oplevet, at 


køretøjerne har været parkeret så de eksempelvis spærrer for adgang til kældre eller andre områder der skal 


være adgang til så de er til gene for flere andelshavere. 
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Bestyrelsen opfordrede andelshaverne i ekstraordinære situationer at lægge en seddel i forruden eller skrive 


en mail til bestyrelsen.  


 


Bestyrelsen fremførte at leverandører og håndværkere gerne må holde i gården.  


 


Bestyrelsen ønsker, at der bliver opsat nogle ”parkering forbudt”-skilte, men ønsker ikke, at ansætte et firma 


som europark eller et andet privatparkeringsselskab, hvilket forslaget ikke giver bestyrelsen mandat til.  


Bestyrelsen ville gerne imødekomme forslaget som blev stillet af generalforsamlingen om, at det i 


husordenen blev tilføjet ”ved gentagende tilfælde”, men ellers fastholdt bestyrelsen forslaget og hermed – 


som med alle husordensbestemmelser – også både ret og pligt til at håndhæve disse. 


Generalforsamlingen gik herefter til afstemning hvor forslaget blev vedtaget med et flertal af de afgivne 


stemmer, dog stemte 6 imod forslaget. Bestyrelsen har hermed fået tilladelse til at opsætte ”parkering 


forbudt”-skilte og i øvrigt håndhæve dette i tråd med den passerede debat. 


 


5f.  Husorden: Emil Hjordt Jensen stiller forslag om tilladelse til at bruge el- og 


gasgrill på altaner.  


Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt.  


6. Valg til bestyrelsen 


Bestyrelsesmedlemmerne Frederik Kaptain, Bjørn Amdi Sloth og Christine Svensson var ordinært på valg. 


 


Frederik Kaptain, Bjørn Amdi Sloth og Christine Svensson modtog gerne genvalg. Allan Bjerreskov ønskede 


at udtræde af bestyrelsen ifm. fraflytning og som nyt bestyrelsesmedlem foreslog generalforsamlingen 


Henrik Kronborg Smitt for en periode af et år og Sune Blom som suppleant. 


Dirigenten forespurgte om hvorvidt der var yderligere kandidater som bestyrelsesmedlemmer, hvilket ikke 


var tilfældet hvorfor Frederik, Bjørn, Christine, Henrik og Sune blev valgt med applaus.  


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


 Mathias Lykke Poulsen, formand På valg 2022 


 Frederik Kornelius Kaptain, næstformand På valg 2023 


 Bjørn Amdi Sloth, bestyrelsesmedlem På valg 2023 


 Sonja Misfeldt Hansen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 Christine Svensson, bestyrelsesmedlem På valg 2023 


 Karin Holk Nielsen, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 Henrik Kronborg Smitt, bestyrelsesmedlem På valg 2022 


 


 Sune Blom, suppleant På valg 2022 


7. Valg af revisor 


Grant Thornton blev valgt som revisor. 
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8. Eventuelt 


Under eventuelt drøftedes følgende: 


 Tidligere aftale med YouSee blev drøftet. På Generalforsamlingen 2020 blev det fremlagt at YouSee 


havde opsagt aftalen med os med henblik på en prisstigning med 12 måneders varsel. Bestyrelsen 


spurgte dengang, om der var nogen der ville melde sig til et tv-udvalg for at finde alternativer til 


YouSees fordobling af prisen. Ingen meldte sig til dette, og konsekvensen var derfor, at YouSees 


tilbud blev accepteret. 


 Porten blev drøftet og flere oplevede desværre, at mange prøver at komme ind i gården selvom de 


ikke bor i foreningen. Beboerne oplever, at der kommer folk ind som undersøger skraldespande 


m.m. Nogle beboere har været gode til at udvise vedkommende, mens andre føler det kan være 


ubehageligt, specielt om aftenen.  


 Flere andelshavere fremførte at der har været udfordringer med WiFi i foreningen og at det er rigtig 


langsomt og ustabilt. Det blev oplyst fra flere, at hastigheden på Internettet via kabel var upåklagelig, 


og det er derfor udelukkende må antages at være et problem med det trådløse. Hertil blev der sagt, 


at der i en etageejendom altid vil være et problem, når der er mange trådløse signaler, der krydser 


ind over hinanden, da mange routere som standard kører på samme kanal. Dette kan man derfor 


med fordel rette, hvilket Andels.net blandt andet kan hjælpe med, hvis man benytter den 


medfølgende router og kontakter deres support. 


 Flere andelshavere ønskede at der blev gjort noget ved gården. Bestyrelsen oplyste, at der fandtes 


et haveudvalg som på et tidspunkt skulle kontakte en havearkitekt, men at dette var blevet sat i bero 


grundet bl.a. VVS-projektet. Bestyrelsen er åben for et nyt haveudvalg og hvis man er interesseret i 


dette, må man meget kontakte bestyrelsen.  


 Generalforsamlingen opfordrede til at havemøblerne blev gjort pæne igen, da de har stået ude hele 


vinteren. Bestyrelsen ville få foreningens varmemester til at klare problemet, så alle andelshavere 


kunne have glæde af at benytte møblerne i denne sommer.  


 Til sidst blev der forslået, at bestyrelsen udarbejder en forretningsorden og/eller et årshjul, så 


andelshaverne kunne følge med i foreningens/bestyrelsens aktiviteter samt have mulighed for at 


tilbyde sin hjælp med relevante punkter. 


 


 


Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 20.49. 


Referatet er digitalt underskrevet af 


 Dirigent Toke Halskov Kristensen, Azets ATB 


 Bestyrelsesformand Mathias Lykke Poulsen 
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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=


 
 
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=


 
 
MIIGJzCCBQ+gAwIBAgIEXf/N6DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA0MTYxODM1
NDlaFw0yNDA0MTYxOTA1NDlaMH0xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFDMBwGA1UEAwwVTWF0aGlhcyBMeWtrZSBQb3Vsc2VuMCMGA1UE
BRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTYzOTQ4NDE3MjU0MzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBALd4j9iQVytmg92sAA13sOjlHAon12cl4G9jeiw1B+GjBLrwNVWCOExz9p0m7H7uwI5/
bDrfo1eTDMD5zrcHBKVJUuIiNT28AtgQX2uk3OZ1Fn5OGXbmw58U2FL7BqLHMqDM7qhmBVd0IjIR
SHnr65DKiZzk0QDqtkaS6DAT2sjSdj6/aZ16wPh9HKyjXXC6+lUt5j4TS0akIIfyt8gKK7KE4k8U
MbHclnClUkSy7CzmwGnCjV/ouS6YXQzBQV+3yTmtkiucSzIYpIvEFwPYylIrjAvPGBUqKLbEKR01
/HshLKanMCgJFdqYLKxZZ59v1DuZjvSVaSPf7I0j5EkAYQUCAwEAAaOCAuowggLmMA4GA1UdDwEB
/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50
cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVz
dDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQ
gSkBAQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0
b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFm
IGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2Fu
IGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVT
VDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVz
c2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjAeBgNVHREEFzAVgRNtYXRoZTEzMzdAZ21haWwuY29tMIGXBgNVHR8E
gY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBY
oFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0
MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMjcwMTAfBgNVHSMEGDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7
b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUuqTH12732sdO6qlE4Miz/YGBxvYwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG
9w0BAQsFAAOCAQEAPX6a7hfB5GrmUK2s/ZXdUMgDUGYtrj/aC2ClVDSLpQsivN49iVPG+8ipm7Hp
Ax4AWQWjZ0GREFUrg5Fk9ztsgIKfaAtIV3kMfXkH0KmIruNNsZ/ukNfZxt2G8gEKD5Py90ChsDMi
4F/fEyZJCKvF+xZSTFlAD3T0X5+w+qc+N5uwYkcn1oakUKyjwpPy79BBSXYAmquGzNR1cozboOYd
VbsXzogdx58kNWELpEgnJuVHi7goDP6ZsO+RB0ezBMmNk3en1KhJgyV0tzW9EOn7SYrVaqcHOfxz
sYd94i7hGl8KaMvmPrwh+BJNN99Ul1cpFxz+nU2T+ywcF08bJkPEpQ==



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiAyMDIxLTA1LTI3IC0gT0dGLXJlZmVyYXQgLSBBQiBIYXJhbGRzdGVkLnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MzE5YjBhMzliODlkNzhjNzYwZGVhMzdiNGM0MGY5NDU5Nzk2NDQ5MDY5YzFhOGVkMGVkNDU1OTcyMDEyZDkwMzwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken pJ8BulbnRbRADwWdVNUgVb4Qv7WdC7HDgd6+hF7r0tg=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKExpbnV4OyBBbmRyb2lkIDExOyBTQU1TVU5HIFNNLUc5NzBGKSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBTYW1zdW5nQnJvd3Nlci8xNC4wIENocm9tZS84Ny4wLjQyODAuMTQxIE1vYmlsZSBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 562def1f-40ac-42ec-a7ee-ecb2318e7ca4
  TimeStamp MjAyMS0wNi0yNSAxNzoxNjowNiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




   1.0       MIIG6DCBuaIWBBTG05MDnGIiCoGUmOGARx+U5rd5xxgPMjAyMTA2MjgwNTM2MjNaMGcwZTA9MAkGBSsOAwIaBQAEFOni80WstpfVEug13NkSQuB2A8JlBBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhAIEWlUTYoAAGA8yMDIxMDYyODA1MTkwOFqgERgPMjAyMTA2MjgxNzM2MjNaoSUwIzAhBgkrBgEFBQcwAQIEFMIKsiogeSkrcMdNmllFZKf2M/eHMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQCs356FfIWum1lMsmPli8z6rrYRlvw/a8joPjDMHWpu7pEYMNKeVxwws7qbC43ZueAx1ZWwvkta+XuqwXmRzyafijUqxpHRjwJMu2JJu7YY8JrWHftg+Kfn6ZZB+e0nPXitPEVrxL+0YVcvEjQX8dgUai3liMXd3JuN5tL+ibfT5RuS/GGgtQq7EMr4MNmeMw23M9XmNmIucwhSd4G1RfNQD+QOExaNOLUnuA5qLDZPwC4YH2H7V2HC/wwrlarYfLEv/nWh31D4z7KsJ16nQF+2EtHH36F0V/MLHZA8w2PCRBtZF01JBRP0tPR9VEhSHBrWZcvd1NWQzjq2kWhQEhBIoIIFFDCCBRAwggUMMIID9KADAgECAgRanRu4MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEExCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHjAcBgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTAeFw0yMTA2MjcxMDQwMzVaFw0yMTA2MzAxMDQwMjhaMH8xCzAJBgNVBAYTAkRLMSIwIAYDVQQKDBlEQU5JRCBBL1MgLy8gQ1ZSOjMwODA4NDYwMUwwJAYDVQQDDB1EQU5JRCBBL1MgLSBPQ1NQIFJlc3BvbmRlciAwMTAkBgNVBAUTHUNWUjozMDgwODQ2MC1VSUQ6T0NTUDAxLUlDQTAzMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0KZzx6cAMAWhHarFzp0HB6lrCVcKU03hY61s1ZszJy6C8qETTDtHh09tMqv/pTTR89vGRxn44wAMai1C7uutd2aHVz/w5JZlEmQYX2OOedN61gLrZ4WQwRXccvIZI63+m2E6iN/F5zVdffZuo2UxcjFw+iJ+F8PITHNrJ86KBlKoKb0NXa7x+dtlX5ik4lYLrNaE3l/1at74/FM2bJYkd6b0rCx+Dw5RWVOnlSnZtKPbSJJ8yDp4YboXU2HXP65zUDEJTfftc/BqUx7CViZH2XBXh5mPUeQELZJfOeYFg+gtlNaAnsLRPL+QglLqMsQdxHT9drPATlMeB7m2na/7TQIDAQABo4IBzDCCAcgwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMA8GCSsGAQUFBzABBQQCBQAwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwkwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqBUIEpAQEBAwQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBhZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGthbiBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJVU1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zlc3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFMbTkwOcYiIKgZSY4YBHH5Tmt3nHMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBACo6z/mCarkZ+ieD4vdINPPXnk8GqzzUsUZYXIMHO3JFAG78Y65/j6/JtkpfEW0f40kWy9VYZEcg4zfe7txKp/0oi3k50COxULxZ9VffHPNZkggwcfiLABp9kJBl0f4OwH/EE2UZBbDZGyKVg6gK1CiKl3apQJEWtZvRuqrHuVHLdWlEcdNuBeSCGdQI5kPY7skA2hxXTjEMkmdQCnDZ1FvdAPq6xS+mJC4uiffLeohpy6mCXYgnnrrbGdV7Dd9S3s4M5wEo+wOAWS7U9BZ7YTsITHCeZJzsTZWGWT5JXTIaRbBEnwnW8ejmC2mUEpfYob+W0yw1mxzI7T+nfLlUr5I= 
 
 
 
 
 
 nIw+jOAXyq0vqX6ALEaJE0ZNtaQOWGb+PdrGPCzJFMs=


 
VhzvxOCc3WGQpc5Ns+IEQSCvxaUpgALnkWJIAwjQCUZ4Ta7Iy1xfrfIzsLdwAbAYgKxzBmv/2WNK
uHVNfy8/TONY0hEbWiwM1mqB8IeWXbK6aJGJet0mh1ehh0G3MCHbsTnvvOHy2Eo8OItguJgkT0pc
1c2r28NWksNKVEHPjp5/yeSZKz79BZDrwzcuaJY2KxSh/GWzEbHNjJWwwDgk1v9ijfT076P/UM4F
BMiCq/2vX1o6KEP0nDS8TLNtKB+F6ERASZQbmmrqDMK+Zn3SIQKxMMo2+fPZA7wxHb/60IiMvzke
lpjaOI8N+A6A1oL68Cxeq4Mq2sQpupw75wvQOw==

 
 
 
MIIGJTCCBQ2gAwIBAgIEWlUTYjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNzA5MDg1
OTUxWhcNMjIwNzA5MDg1ODMyWjBxMQswCQYDVQQGEwJESzEmMCQGA1UECgwdQXpldHMgQVRCIEFw
UyAvLyBDVlI6MjUyMjk2NDkxOjAWBgNVBAMMD1Rva2UgS3Jpc3RlbnNlbjAgBgNVBAUTGUNWUjoy
NTIyOTY0OS1SSUQ6NDYzNzI2ODIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCLgcDg
u32aAWFGpNqhgFnaEs9MGPQXjhb3MnLeqZW94Pk+hdj5IR1OdP9nPjPnyWfMMVBFqnvO4q8XtNEn
TuEmWwazZ4fTiY23IZFYS4CW9GdXKWD40eFUMYaXfLqcgcvbJV2B9LzDpQih3Fb1dl95zSA/UyRE
gSG90n2fl71QIk7SkihzXWLBN9iCZV0L1wYRxXRzVu411452Vr2TIn/m9Ce2Q/8KJcp1eQeLCbGo
nRdvkNQlvwY86axwu6ZYYyiC4dKs2Kr1kbEP1LAl3IbdE4JP78H451uwLErr19F5lhxFfJnZksne
1+fRgpn9UxfQQ1sAWzF7sEDmT8fp+NZNAgMBAAGjggLzMIIC7zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA/gwgYkG
CCsGAQUFBwEBBH0wezA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNv
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cGFydGVyLjAkBgNVHREEHTAbgRl0b2tlLmtyaXN0ZW5zZW5AYXpldHMuY29tMIGYBgNVHR8EgZAw
gY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFek
VTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDgg
T0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDQzMjMwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe
2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFF2XJGgUYVRqsaZqQ4j9P0M1aHW7MAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcN
AQELBQADggEBAHrQ2NgWaLpQ5Sgje90sJE4Au5OoiMqpxp4NiaWspwuH3x7loxkShLL7m68Jn68a
oGsSQBvvxSsUxaW0rpT91Xzwdd9LwMlxH/hTs8WDLjFDf5keCjxJt+EAM5BDtkYzEK1hv4kCQQIv
af6RO1eFZ4BIcgrjQrCUNzFP9cYhLxC7sOU1Fb/Pp6bVXkujYAX73zwI81IdAkskS7rW1mc+4xh1
ZAnDuL4WIqupykvxBp0GGAPSH4Jb56lN/hc2OolcKhQ0IyrIkEunmR5Y84j0vM4fk/ipLpv58Ddc
G7cK1sH8zCqIQQ5nQb9ubZh6GOZVIBAo3lxu980Yzun8bCw326M=
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umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
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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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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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