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§ 1. 

Navn og hjemsted. 

1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 

 

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

§ 2. 
Formål. 

2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 1325 og 1326 

Udenbys Vester Kvarter, Staden København, beliggende Sommerstedgade 34 og 36, Dybbølsgade 

18 og 20 og Krusågade 29. 

 

§ 3. 
Medlemmer. 

3.1 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med 

optagelsen overtager brugsretten til og flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom. Medlemmet 

skal betale det til en hver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg for forbedringer.  

 

3.2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en 

juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne 

andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det 

tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje 

boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på 

andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 1 år fra auktionsdagen sælge andelen til en 

person, der opfylder kravene i § 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 1 år fra 

auktionsdagen, kan andelsboligforeningen frit vælge at overtage salget, og bestemme, hvem der 

skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted 

som anført i § 18. 

3.3 Hvert medlem kan kun have brugsret til én lejlighed og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog 

§11. 

3.4 Generalforsamlingen fastsætter om ejendomsfunktionærer og erhvervslejere kan optages som 

medlemmer af foreningen og vilkårene herfor. 

 

§ 4. 
Indskud. 

4.1 Indskud udgør et beløb, svarende til 3 måneders boligafgift, således som denne er fastsat af 

foreningens stiftende generalforsamling. Indskuddet skal betales kontant. 

 

4.2 Ved en senere overdragelse betales ud over indskuddet et tillægsbeløb, således at indskud og 

tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter §16.  
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§ 5. 
Hæftelse. 

5.1 Medlemmer hæfter alene med deres indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog 

stk. 2. 

 

5.2 Har generalforsamlingen besluttet, at der skal optages banklån eller realkreditlån, der er sikret 

ved håndpant i et ejerpantebrev eller pantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne kun 

personligt solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. 

 

5.3 Et fratrædende medlem eller dettes bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 1 og stk. 

2, indtil en ny andelshaver er godkendt og har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i 

forpligtelsen. 

 

§ 6. 
Andel. 

6.1 Medlemmerne har andel i foreningens formue i henhold til deres indskud. Andelens værdi 

udregnes på følgende måde: Indtil 16 gange andelskronen fordeles foreningens formue efter det 

oprindelige andelsindskud. Foreningens formue udover 16 gange det oprindelige andelsindskud 

fordeles efter boligarealet. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det 

indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 

 

6.2 Andelen i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i 

overensstemmelse med reglerne i §§ 13-18, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af 

reglerne i andelsboligforeningslovens § 6b. 

 

6.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen 

kan kræve, at andelshaveren betaler et gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til 

andelsboligforeningslovens § 4a. 

6.4 For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan 

administrator udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 

 

§ 7. 
Boligaftale. 

7.1 Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser for 

lejlighedens brug m.v.  

 

§ 8. 

Boligafgift. 

8.1 Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af 

generalforsamlingen, der ligeledes kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold 

mellem boligafgiftens størrelse svarer til lejlighedernes areal eller standard. 
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§ 9. 
Vedligeholdelse. 

9.1 Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af 

fælles forsyningsledninger (lodrette strenge incl. afgreninger) og bortset fra udskiftning af hoved- 

og køkkendøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle 

nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, f.eks. udskiftning af gulve og 

køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og 

ælde. 

 

9.2 Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, 

herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. 

 

9.3 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig 

vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe 

sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages 

vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af 

foreningen for andelshaverens regning, jf. også §20. Omkostningerne hertil sidestilles med betaling 

af boligafgift. 

 

9.4 Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkere til udførelse af 

arbejde, der er besluttet af generalforsamling eller bestyrelse. 

 

 

§ 10. 
Forandringer. 

10.1 Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden, jf. dog stk. 2. 

 

10.2 Enhver forandring af lejligheden skal, inden den bringes til udførelse, forelægges bestyrelsen 

til godkendelse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og 

lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelsen 

desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. 

 

10.3 Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med 

kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. 

 

10.4 En andelshaver er pligtig til og kan af bestyrelsen pålægges at bringe sin lejlighed i 

overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende byggelovgivning og andre offentlige 

forskrifter, udgifterne herfor påhviler andelshaveren. 

10.5 Det er ikke tilladt at opsætte private paraboler på foreningens ejendom. 
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§ 11. 
Fremleje. 

11.1 En andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun 

kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed. Fremleje- 

eller –låneperioden kan maksimalt vare et år, medmindre årsagen til fremlejen giver årsag til at 

dispensere fra dette. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for 

fremlejemålet.  

11.2 Ansøgning om fremleje eller –lån skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før 

fremlejens begyndelse. Ansøgningen skal rumme oplysninger om årsagen til fremlejen, 

fremlejeperiodens start- og sluttidspunkt, andelshavers fremtidige kontaktinformation, samt en kopi 

af underskrevet fremlejekontrakt.  

Bestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger eller personligt fremmøde for at kunne foretage en 

endelig vurdering. 

 

§ 12. 
Husorden. 

12.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for 

husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3. 

12.2 Bestående rettigheder om husdyrhold kan ikke bortfalde før efter dyrets død.  

12.3 Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra 

husdyrhold. 

 

§ 13. 
Overdragelse. 

13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, sker overdragelsen i følgende rækkefølge: 

1) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt fraflytningen sker i forbindelse med bytning til 

anden helårsbolig. 

2) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker til personer med hvem 

andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har 

haft fælles husstand med andelshaveren. 

3) Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen (den interne 

venteliste). Overtages lejligheden af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttende 

andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig. 

4) Til sammenlægning af maksimalt to andele. Sammenlægning kan ske vandret eller lodret i 

samme opgang. Det er altid en forudsætning, at de relevante myndighedskrav for sammenlægningen 

er overholdt, og at alle offentlige myndigheder kan godkende den ønskede sammenlægning. 

Bestyrelsen kan kræve, at ombygninger, der indebærer indgreb i bærende konstruktioner, fælles 

installationer eller etageadskillelser projekteres af arkitekt eller ingeniør. Bestyrelsen er berettiget til 

at fordre, at enhver ombygning efterfølgende skal godkendes af andelsboligforeningens arkitekt 

eller ingeniør for andelshaverens regning. Tilladelse fra de offentlige myndigheder til 

sammenlægning skal foreligge senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen, idet lejligheden i modsat 

fald igen skal sættes til salg. Ligeledes skal sammenlægningen være endeligt afsluttet og 

ibrugtagningstilladelse foreligge senest 1 år efter overtagelsesdatoen, idet lejligheden i modsat fald 

igen skal sættes til salg. Den sammenlagte andelslejlighed betragtes i alle henseender som én andel. 
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I fald flere andelshavere måtte ønske at sammenlægge med den ledige andel, gælder den interne 

ventelistes anciennitet. 

5) Til personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen (den eksterne venteliste). 

6) Til personer, som indstilles af andelshaveren. 

Bestyrelsen fastsætter retningslinier for ventelisterne. 

13.2 Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig 

begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der 

indstilles. 

 

13.3 Bestyrelsen har pligt til inden 6 uger efter en andelshavers opsigelse at anvise en ny 

andelshaver. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens 

godkendelse efter stk. 2. 

13.4 Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en 

anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, overdrager 

bestyrelsen retten til at overtage andel og lejlighed til den, der står øverst på den eksterne venteliste. 

Bestyrelsen bestemmer de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som 

anført i §18. 

13.5 En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller 

delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den 

pågældende skal godkendes af bestyrelsen, jf. stk. 2.  

 

§ 14. 
Dødsfald. 

14.1 I tilfælde af en andelshavers død har den pågældendes eventuelle ægtefælle, der bebor 

lejligheden, ret til at fortsætte medlemskab af foreningen og beboelse af lejligheden. 

14.2 Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 

§13, stk. 1 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. 

14.3 Efterlades der ikke ægtefælle, skal overdragelsen ske efter følgende rækkefølge: 

1) Personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles 

husstand med andelshaveren.  

2) Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til 

bestyrelsen, er anmeldt som berettiget til andel og lejlighed ved andelshaverens død. 

3) Personer, med hvem andelshaveren var beslægtet i lige op- eller nedstigende linie.  

Bestyrelsen skal også i disse tilfælde godkende den nye andelshaver, ligesom pris og vilkår for 

overtagelsen skal godkendes.  

14.4 Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der 

indtræder næst efter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, 

finder §13, stk. 4 tilsvarende anvendelse. Det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i §18. 

 

§ 15. 

Samlivsophævelse. 
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15.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter egne eller 

myndighedernes bestemmelser bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i 

medlemskab og brugsretten til lejligheden. 

15.2 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt 

den person, der i henhold hertil skal overtage andel og lejlighed, har haft fælles husstand med 

andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen. 

15.3 Den part, der fraflytter lejligheden i henhold til stk. 1 eller stk. 2, kan ikke gøre brug af en 

plads på den interne venteliste, idet brugsretten til en lejlighed kun giver én mulighed for at lade sig 

opskrive på denne.  

15.4 Ved deloverdragelse grundet samlivsophævelse eller samlivstilføjelse gælder følgende 

særbestemmelser ved selve overdragelsen: 

1) Deloverdragelser i forbindelse med enten samlivsophævelser og samlivstilføjelser håndteres 

under bestemmelserne, der er gældende under den nuværende bestemmelse i vedtægten for 

samlivsophævelse. 

2) Ved deloverdragelser gælder ikke krav om henholdsvis VVS og EL tjek. 

3) Foreningen opfordre til, at der udarbejdes ekstern vurdering af andelsboligen, men ønskes 

dette ikke af parterne, kan parterne foretage deres egen yderligere nedskrivning af 

forbedringsværdierne og derved opdatere vurderingen indhentet ved det fælles køb, således 

at parterne opdaterer den frem indtil tidspunktet for deloverdragelsens indgåelse, hvilken 

opgørelse og korrektheden heraf andelsboligforeningen eller administrator imidlertid ikke 

kan gøres ansvarlig for eller bistå med.  

4) Der skal udarbejdes lovpligtig nøgleoplysninger. 

5) Parterne skal betale administrator og foreningen det mellem disse aftalte gebyr for 

udarbejdelse af deloverdragelsesaftale, der medmindre andet aftales mellem parterne, deles 

med halvdelen til hver.  

6) Det påhviler parterne selv at sikre, at købesummen berigtiges som aftalt, og at eventuelle 

nødvendige gældsovertagelser sker korrekt med bistand fra deres respektive pengeinstitutter 

og lignende.  

§ 16. 

Overdragelsespris. 

16.1 Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende 

eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb 

opgjort efter nedenstående retningslinier: 

A) Værdien af andelen i foreningens formue, ansat til den pris, der er fastsat på den seneste årlige 

generalforsamling, jf. også §6, stk. 1. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov 

om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og i øvrigt under hensyn til værdien af 

foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens 

prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. 

B) Værdien af forbedringer i lejligheden, ansat til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel 

værdiforringelse på grund af alder og slitage. Altaner afskrives over 50 år. 

C) Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, fastsat under 

hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 

D) Såfremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usædvanligt mangelfuld, beregnes prisnedslag 

under hensyn hertil. 
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16.2 Hvis der samtidig med overdragelse af andel og lejlighed overdrages løsøre eller indgås anden 

retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit 

kunne afvise eller fortryde købet af løsøre eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget 

og de øvrige aftalte vilkår. 

16.3 Sælger skal sørge for, at der udarbejdes el- og vvs-attester samt udbedres alle ulovlige 

installationer for dennes regning før der kan foretages vurdering af lejligheden. 

16.4 Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en 

opgørelse udarbejdet af den af bestyrelsen udvalgte vurderingsmand. Udgifterne til 

vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver. 

16.5 Kan køber eller sælger ikke acceptere den af vurderingsmanden fastsatte pris for forbedringer, 

inventar eller løsøre samt det af vurderingsmanden fastsatte tillæg eller nedslag for 

vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være 

bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke 

blive enige herom, udpeges skønmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af 

boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en 

vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er 

bindende. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes 

omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem parterne, idet der herved tages hensyn til, hvem 

af parterne, der har fået medhold ved skønnet.  

 

§ 17. 
Garanti for lån.  

17.1 I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og 

andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, 

og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om 

restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen 

inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal 

långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke 

berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans 

brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 20 om eksklusion. 

17.2 Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen 

for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om 

restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter 

låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående 

månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 

 

§ 18. 
Fremgangsmåde. 

18.1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med 

bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et 

eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling 

af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar 

og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal 

V
is

m
a 

A
dd

o 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 5
15

5-
F

6F
51

-3
B

B
C

3E



endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens 

bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. 

18.2 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at 

overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller 

erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften 

til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler 

m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller 

administrators ekstraarbejde ved handlens gennemførelse herunder i forbindelse med 

uoverenstemmelser mellem parterne, der kræver bestyrelsens/administrators involvering samt i 

forbindelse med afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion. 

 

18.3 Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen inden overdragelsestidspunktet 

efter nærmere anvisning fra bestyrelsen og/eller administrator, som efter fradrag af sine 

tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på 

frigivelse af garantien, afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og 

udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Såfremt overdragelsesaftalen indgår 

mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten 

deponere købesummen eller stille bankgaranti for denne. Det deponerede/det garantere beløb skal 

frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. 
 

18.4 Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde 

et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og lignende. Foreningen er endvidere 

berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i 

anledning af mangler ved overtagelsen. 

 

18.5 Erhververen har 14 dage efter overtagelsen til at fremkomme med eventuelle indsigelser ved 

boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i 

forbindelse med boligen. Disse skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen/administrator. Foreningens 

vurderingsmand vil herefter vurdere, hvorvidt indsigelserne giver anledning til yderligere fradrag. 

Såfremt parterne stadig er uenige herom, udbetales det tilbageholdte beløb i henhold til 

vurderingsmandens afgørelse og den part, der ikke er enig i vurderingsmandens afgørelse, må i så 

fald anlægge civilt søgsmål mod modparten. 

 

18.6 Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 6 

uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 

§ 19. 
Opsigelse. 

19.1 Andelshavere kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men 

kan alene udtræde efter reglerne i §§13-18 om overdragelse af andelen. 

 

§ 20. 
Eksklusion. 

20.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 

 

A) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb 

senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Det skal udtrykkeligt 
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fremgå, at såfremt forholdet ikke er bragt i orden inden for en nærmere fastsat frist, vil medlemmet 

blive ekskluderet. 

 

B) Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen 

med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav 

herom er kommet frem til medlemmet. Det skal udtrykkeligt fremgå, at såfremt forholdet ikke er 

bragt i orden inden for en nærmere fastsat frist, vil medlemmet blive ekskluderet. 

 

C) Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 

 

D) Når et medlem optræder til gene for ejendommen eller dennes beboere, eller optræder til alvorlig 

skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer. 

 

E) Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end 

godkendt af bestyrelsen. 

 

F) Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån eller et lån, som foreningen har garanteret 

for.  

 

G) Når et medlem i øvrigt gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens 

bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 

 

20.2 Bestyrelsens beslutning efter §20, stk. 1 C, D og G, kan inden en måned fra meddelelsen 

indbringes for en generalforsamling. 

20.3 Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der 

forholdes som bestemt i §13, stk. 4. 

 

§ 21. 
Generalforsamlingen. 

21.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

21.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned med 

følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent. 

2) Valg af referent. 

3) Bestyrelsens beretning. 

4) Forelæggelse af årsregnskab og budget og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskab og andelsværdi. 

5) Indkomne forslag. 

6) Valg til bestyrelsen. 

7) Eventuelt. 

21.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens 

medlemmer, ¼ af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af 

dagsorden. 
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§ 22. 
Indkaldelse m.v. 

22.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær 

generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden 

for generalforsamlingen. 

22.2 Forslag, herunder valg af administrator og revisor, som ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

22.3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i 

indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før 

generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 

22.4 Enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer har 

adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag. De 

adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage 

ordet på generalforsamlingen. Administrator, revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, 

har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 

22.5 Hver andel giver én stemme, som om nødvendigt kan afgives ved fuldmagt. En andelshaver 

kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, til en anden andelshaver eller 

til bestyrelsen. 

22.6 Elektronisk kommunikation 

Stk.1: Alle medlemmer skal om muligt oplyse e-mail til administrator. Et medlem bærer selv 

ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder, informationer, filer m.m. fra 

administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give 

administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet 

selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.  

Stk. 2: Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og 

administrator berettiget til fra dette tidspunkt alene at have elektronisk korrespondance med 

medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til og referater fra 

generalforsamlinger inklusive alle bilag, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, varslinger og 

påkrav af enhver art, inkassoskrivelser mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk 

fremsendelse.  

Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til 

at eventuelle bilag er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig 

elektronisk platform.  Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder 

uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.  

Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt 

lovgivningen stiller krav herom, at medlemmet ikke har oplyst e-mail adresse eller såfremt 

medlemmet har givet meddelelse til administrator om, at fremtidig korrespondance skal ske med 

almindelig post.  
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Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at fremsende materiale, 

af enhver art til foreningens medlemmer med almindelig post.  

 

 

§ 23. 
Flertal. 

23.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om 

spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. 

23.2 Vedtagelse af forslag om: 

A) Nyt indskud 

B) Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, jf. §8, eller formuefordelingen, jf. §6, stk. 

1. 

C) Iværksættelsen af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 

40% 

D) Salg af foreningens ejendom eller del heraf. 

E) Vedtægtsændringer  

F) Foreningens opløsning 

kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre 

end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan 

forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 

 

23.3 Ændring af vedtægternes §5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem 

andelshaverne hæfter solidarisk. 

 

 

§ 24. 
Referat. 

24.1 Referat af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referat eller lignende information 

om de på generalforsamlingen trufne beslutninger bekendtgøres over for andelshaverne senest én 

måned efter generalforsamlingens afholdelse. 

 

§ 25. 
Bestyrelse. 

25.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og 

udføre generalforsamlingens beslutninger. 

 

§ 26. 
Bestyrelsesmedlemmer. 

26.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, inkl. bestyrelsens formand, som alle udpeges af 

generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med en næstformand, en kasserer og 

en referent. Generalforsamlingen vælger desuden 2-3 suppleanter. 

26.2 Som bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige 

husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver 

husstand. 
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26.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad 

gangen. Genvalg kan finde sted. 

26.4 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for 

tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved 

fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende 

bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun 

for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. 

 

§ 27. 
Møder. 

27.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, 

som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i 

sagens afgørelse. 

27.2 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende møde og 

offentliggøres herefter i ejendommens opgange.  

27.3 I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 

27.4 Bestyrelsesmøde afholdes minimum 10 gange om året på en dato, som aftales fra møde til 

møde. Der kan derudover indkaldes til møde, når der er anledning til det, samt når et 

bestyrelsesmedlem eller administrator begærer det. 

27.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden 

eller næstformanden, er til stede. 

27.6 Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. I 

tilfælde af stemmelighed, er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende. 

 

§ 28. 
Tegningsret. 

28.1 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 

§ 29. 
Administration. 

29.1 Generalforsamlingen vælger en sagkyndig administrator, som ikke må have bopæl i 

ejendommen, til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. 

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale 

med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Administrator skal være ansvars- og 

kautionsforsikret og have ejendomsadministration som hovederhverv. 

 

§ 30. 
Regnskab og revision. 

30.1 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab. 

Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. 
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30.2 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 

underskrives af administrator og bestyrelsen.  

30.3 Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Det reviderede, underskrevne årsregnskab 

samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til 

ordinær generalforsamling. 

30.4 I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til 

generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil 

næste årlige generalforsamling, jf. §16, stk 1, litra A. Forslaget anføres som note til regnskabet. 

 

§ 31. 
Opløsning. 

31.1 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 

31.2 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue 

mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. marts 2005 med ændringer vedtaget den 

27.11.07, 19.11.13, 16.11.15, 06.04.16, 21.11.2016 og senest 20.11.2019. 

Som bestyrelse: 
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privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.146.65
2020-08-24 11:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Jesper Danielsen
2020-08-24 11:01 Jesper Danielsen har underskrevet dokumentet AB Dybbølsgaard- gældende vedtægter november 2019.pdf via NemID 

privat (PID: 9208-2002-2-935321704450)
2020-08-24 11:01 Alle dokumenter sendt til Jesper Danielsen er blevet underskrevet
2020-08-24 23:14 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Laura Luxhøj Lundberg og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.224.204
2020-08-24 23:16 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laura Luxhøj Lundberg
2020-08-24 23:17 Laura Luxhøj Lundberg har underskrevet dokumentet AB Dybbølsgaard- gældende vedtægter november 2019.pdf via 

NemID privat (PID: 9208-2002-2-032353310082)
2020-08-24 23:17 Alle dokumenter sendt til Laura Luxhøj Lundberg er blevet underskrevet
2020-08-26 21:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Isabel Francesca Guida Smidt-Nielsen og 

identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.224.204
2020-08-26 21:43 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Isabel Francesca Guida Smidt-Nielsen
2020-08-26 21:43 Isabel Francesca Guida Smidt-Nielsen har underskrevet dokumentet AB Dybbølsgaard- gældende vedtægter november 

2019.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-643233065956)
2020-08-26 21:43 Alle dokumenter sendt til Isabel Francesca Guida Smidt-Nielsen er blevet underskrevet
2020-08-27 10:11 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-08-30 10:11 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-09-02 10:12 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-09-05 10:12 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-09-08 10:12 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-09-10 10:11 Påmindelse er sendt til modtager: magnusmains@gmail.com
2020-09-10 10:42 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Magnus Mains Bastholm og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.224.204
2020-09-10 17:43 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Magnus Mains Bastholm og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 89.23.224.204
2020-09-10 17:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Magnus Mains Bastholm
2020-09-10 17:45 Magnus Mains Bastholm har underskrevet dokumentet AB Dybbølsgaard- gældende vedtægter november 2019.pdf via 

NemID privat (PID: 9208-2002-2-225739237028)
2020-09-10 17:45 Alle dokumenter sendt til Magnus Mains Bastholm er blevet underskrevet
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 np6vJf0516KiPD1YjP6hC53Ur0Byy/qtu2typ0LEVOY=


 
ZNFAnajETsi/yTaaSFAhh32nvZ0owHoRnB05kFxph8viIUdma3/1dKSw5g5T+ukRUQFJ/p0u0AbB
BD+yVLUHF4Iv6eTiPIbAr8a/amQPor5iH+xT8Ys/9Sk8Ki0mCtzSalIJAnNLG0FTqMpnknaTQmOK
eggHjmss8a8xF+BNCechxlL/zlBTV41OdjNHRwCI/f9f2+pK/IWh70OrMJ5U9HghIsiGBpcDEfPt
hkC16V/c+RUyyWLRX+TjL+SV/Hicc3RW7x27oLH1pvDjcQ07HMjM1830A4IYL55ySxVT8dl/dQ/0
1qA/S43KQTXqL0XxyEatnZAxU//GXXzCegSJew==

 
 
 
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


 
 
MIIGBzCCBO+gAwIBAgIEWnPgUTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkxMDI0MDc0
ODQ4WhcNMjIxMDI0MDgxODQ4WjB7MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQTAaBgNVBAMME0NocmlzdGlhbiBCdW5kZ2FhcmQwIwYDVQQF
ExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNTAyMzYzODU5NjQ5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB
CgKCAQEAuwtq03jw9nxNjpkulLlMpz8JDKbIHACqYa4hRio3NULJ4gp4m61GGFQMC/Hk0wpPv3FY
ny3q8bSELzSzs35cgksF6xQcDny3sPJJqTOu+gqIp0j2grsvpV1qjJiVfh1V6QgwccwiRrHvb4U8
ZouOmsDFXjDf2RBkSd1QIPMN5R7NNq3jCAnPSgvZpYQ4chReDmugHqgDY9NZBmLWlCCjAqVd5Uqy
loHSMleXm+PKasIY/y7UsR3S7t/UON0aDntiTS+5Msy9cqTStQUgF+xBmwoTm0Ta201pLmTWoUxR
j1ZC5ldoP+iGtNndOgxQHBoUubqFfF9CrwzpOqz1vxw1JQIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0
MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCB
KQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRv
cnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYg
Y2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4g
aGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNU
MjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNz
aW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJV
U1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDU2Njcw
HwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFID54cdkvl2Oy6WZli8G
kGGkFs+dMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHT1cjlzIZIxLin/ulA+9ig+6QTH
uw9McpyYn4t5u4JV7Lg/IKkqcNvrvLoUtXXDQFM9z8NAYPdg8RiQ44QDi5UjodpAuHkbOY6uE1AT
p2JmH5zc5T7TPtejGlFxvO0ubMdXp2f5j0uo7aosgxK/B69Uccm9y4PFRfwwF0jqrbL9xDbCYZ8B
b9AMOfq76EsmLtdDOWKCONUBiANzKu6XUn9FwoEPzVhUoY80F0thPMj6SgiruDAgJd5Vo9nP6qeB
txVV/k1JJEOM0gBWv9WnRfhEbxpJyD0/hwT2hwgALujHVMWjWZ9xSqqf4Y2bkH+bvnsLpisRZQ+f
QypDbLUOKy8=


 
 
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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A/B 


 DYBBØLSGAARD







§ 1. 


Navn og hjemsted. 


1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 


 


1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 


 


§ 2. 
Formål. 


2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 1325 og 1326 


Udenbys Vester Kvarter, Staden København, beliggende Sommerstedgade 34 og 36, Dybbølsgade 


18 og 20 og Krusågade 29. 


 


§ 3. 
Medlemmer. 


3.1 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der har eller samtidig med 


optagelsen overtager brugsretten til og flytter ind i en lejlighed i foreningens ejendom. Medlemmet 


skal betale det til en hver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg for forbedringer.  


 


3.2 Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en 


juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne 


andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det 


tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje 


boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på 


andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 1 år fra auktionsdagen sælge andelen til en 


person, der opfylder kravene i § 3, stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 1 år fra 


auktionsdagen, kan andelsboligforeningen frit vælge at overtage salget, og bestemme, hvem der 


skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted 


som anført i § 18. 


3.3 Hvert medlem kan kun have brugsret til én lejlighed og er forpligtet til at benytte denne, jf. dog 


§11. 


3.4 Generalforsamlingen fastsætter om ejendomsfunktionærer og erhvervslejere kan optages som 


medlemmer af foreningen og vilkårene herfor. 


 


§ 4. 
Indskud. 


4.1 Indskud udgør et beløb, svarende til 3 måneders boligafgift, således som denne er fastsat af 


foreningens stiftende generalforsamling. Indskuddet skal betales kontant. 


 


4.2 Ved en senere overdragelse betales ud over indskuddet et tillægsbeløb, således at indskud og 


tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter §16.  


 


 







§ 5. 
Hæftelse. 


5.1 Medlemmer hæfter alene med deres indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog 


stk. 2. 


 


5.2 Har generalforsamlingen besluttet, at der skal optages banklån eller realkreditlån, der er sikret 


ved håndpant i et ejerpantebrev eller pantebrev i foreningens ejendom, hæfter medlemmerne kun 


personligt solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. 


 


5.3 Et fratrædende medlem eller dettes bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter stk. 1 og stk. 


2, indtil en ny andelshaver er godkendt og har overtaget lejligheden og dermed er indtrådt i 


forpligtelsen. 


 


§ 6. 
Andel. 


6.1 Medlemmerne har andel i foreningens formue i henhold til deres indskud. Andelens værdi 


udregnes på følgende måde: Indtil 16 gange andelskronen fordeles foreningens formue efter det 


oprindelige andelsindskud. Foreningens formue udover 16 gange det oprindelige andelsindskud 


fordeles efter boligarealet. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det 


indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 


 


6.2 Andelen i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i 


overensstemmelse med reglerne i §§ 13-18, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af 


reglerne i andelsboligforeningslovens § 6b. 


 


6.3 Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen 


kan kræve, at andelshaveren betaler et gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til 


andelsboligforeningslovens § 4a. 


6.4 For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan 


administrator udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. 


 


§ 7. 
Boligaftale. 


7.1 Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, der indeholder bestemmelser for 


lejlighedens brug m.v.  


 


§ 8. 


Boligafgift. 


8.1 Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af 


generalforsamlingen, der ligeledes kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold 


mellem boligafgiftens størrelse svarer til lejlighedernes areal eller standard. 


 







§ 9. 
Vedligeholdelse. 


9.1 Al vedligeholdelse inde i lejligheden påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af 


fælles forsyningsledninger (lodrette strenge incl. afgreninger) og bortset fra udskiftning af hoved- 


og køkkendøre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle 


nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, f.eks. udskiftning af gulve og 


køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og 


ælde. 


 


9.2 Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, 


herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer. 


 


9.3 Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig 


vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe 


sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages 


vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af 


foreningen for andelshaverens regning, jf. også §20. Omkostningerne hertil sidestilles med betaling 


af boligafgift. 


 


9.4 Andelshaveren er forpligtet til at give adgang til lejligheden for håndværkere til udførelse af 


arbejde, der er besluttet af generalforsamling eller bestyrelse. 


 


 


§ 10. 
Forandringer. 


10.1 Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i lejligheden, jf. dog stk. 2. 


 


10.2 Enhver forandring af lejligheden skal, inden den bringes til udførelse, forelægges bestyrelsen 


til godkendelse. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og 


lovlighed. I tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelsen 


desuden forevises for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. 


 


10.3 Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med 


kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. 


 


10.4 En andelshaver er pligtig til og kan af bestyrelsen pålægges at bringe sin lejlighed i 


overensstemmelse med kravene i den til enhver tid gældende byggelovgivning og andre offentlige 


forskrifter, udgifterne herfor påhviler andelshaveren. 


10.5 Det er ikke tilladt at opsætte private paraboler på foreningens ejendom. 


 


 







§ 11. 
Fremleje. 


11.1 En andelshaver kan kun fremleje eller -låne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun 


kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed. Fremleje- 


eller –låneperioden kan maksimalt vare et år, medmindre årsagen til fremlejen giver årsag til at 


dispensere fra dette. Bestyrelsen skal endvidere godkende fremlejetageren og betingelserne for 


fremlejemålet.  


11.2 Ansøgning om fremleje eller –lån skal være bestyrelsen i hænde senest en måned før 


fremlejens begyndelse. Ansøgningen skal rumme oplysninger om årsagen til fremlejen, 


fremlejeperiodens start- og sluttidspunkt, andelshavers fremtidige kontaktinformation, samt en kopi 


af underskrevet fremlejekontrakt.  


Bestyrelsen kan kræve yderligere oplysninger eller personligt fremmøde for at kunne foretage en 


endelig vurdering. 


 


§ 12. 
Husorden. 


12.1 Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for 


husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3. 


12.2 Bestående rettigheder om husdyrhold kan ikke bortfalde før efter dyrets død.  


12.3 Et medlem har altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra 


husdyrhold. 


 


§ 13. 
Overdragelse. 


13.1 Ønsker en andelshaver at fraflytte sin lejlighed, sker overdragelsen i følgende rækkefølge: 


1) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt fraflytningen sker i forbindelse med bytning til 


anden helårsbolig. 


2) Til den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker til personer med hvem 


andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har 


haft fælles husstand med andelshaveren. 


3) Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen (den interne 


venteliste). Overtages lejligheden af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttende 


andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig. 


4) Til sammenlægning af maksimalt to andele. Sammenlægning kan ske vandret eller lodret i 


samme opgang. Det er altid en forudsætning, at de relevante myndighedskrav for sammenlægningen 


er overholdt, og at alle offentlige myndigheder kan godkende den ønskede sammenlægning. 


Bestyrelsen kan kræve, at ombygninger, der indebærer indgreb i bærende konstruktioner, fælles 


installationer eller etageadskillelser projekteres af arkitekt eller ingeniør. Bestyrelsen er berettiget til 


at fordre, at enhver ombygning efterfølgende skal godkendes af andelsboligforeningens arkitekt 


eller ingeniør for andelshaverens regning. Tilladelse fra de offentlige myndigheder til 


sammenlægning skal foreligge senest 3 måneder efter overtagelsesdatoen, idet lejligheden i modsat 


fald igen skal sættes til salg. Ligeledes skal sammenlægningen være endeligt afsluttet og 


ibrugtagningstilladelse foreligge senest 1 år efter overtagelsesdatoen, idet lejligheden i modsat fald 


igen skal sættes til salg. Den sammenlagte andelslejlighed betragtes i alle henseender som én andel. 







I fald flere andelshavere måtte ønske at sammenlægge med den ledige andel, gælder den interne 


ventelistes anciennitet. 


5) Til personer, der er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen (den eksterne venteliste). 


6) Til personer, som indstilles af andelshaveren. 


Bestyrelsen fastsætter retningslinier for ventelisterne. 


13.2 Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig 


begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der 


indstilles. 


 


13.3 Bestyrelsen har pligt til inden 6 uger efter en andelshavers opsigelse at anvise en ny 


andelshaver. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens 


godkendelse efter stk. 2. 


13.4 Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin lejlighed indstillet en 


anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, overdrager 


bestyrelsen retten til at overtage andel og lejlighed til den, der står øverst på den eksterne venteliste. 


Bestyrelsen bestemmer de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som 


anført i §18. 


13.5 En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller 


delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den 


pågældende skal godkendes af bestyrelsen, jf. stk. 2.  


 


§ 14. 
Dødsfald. 


14.1 I tilfælde af en andelshavers død har den pågældendes eventuelle ægtefælle, der bebor 


lejligheden, ret til at fortsætte medlemskab af foreningen og beboelse af lejligheden. 


14.2 Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 


§13, stk. 1 at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. 


14.3 Efterlades der ikke ægtefælle, skal overdragelsen ske efter følgende rækkefølge: 


1) Personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles 


husstand med andelshaveren.  


2) Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til 


bestyrelsen, er anmeldt som berettiget til andel og lejlighed ved andelshaverens død. 


3) Personer, med hvem andelshaveren var beslægtet i lige op- eller nedstigende linie.  


Bestyrelsen skal også i disse tilfælde godkende den nye andelshaver, ligesom pris og vilkår for 


overtagelsen skal godkendes.  


14.4 Lejligheden skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der 


indtræder næst efter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, 


finder §13, stk. 4 tilsvarende anvendelse. Det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i §18. 


 


§ 15. 


Samlivsophævelse. 







15.1 Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter egne eller 


myndighedernes bestemmelser bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i 


medlemskab og brugsretten til lejligheden. 


15.2 Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt 


den person, der i henhold hertil skal overtage andel og lejlighed, har haft fælles husstand med 


andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen. 


15.3 Den part, der fraflytter lejligheden i henhold til stk. 1 eller stk. 2, kan ikke gøre brug af en 


plads på den interne venteliste, idet brugsretten til en lejlighed kun giver én mulighed for at lade sig 


opskrive på denne.  


15.4 Ved deloverdragelse grundet samlivsophævelse eller samlivstilføjelse gælder følgende 


særbestemmelser ved selve overdragelsen: 


1) Deloverdragelser i forbindelse med enten samlivsophævelser og samlivstilføjelser håndteres 


under bestemmelserne, der er gældende under den nuværende bestemmelse i vedtægten for 


samlivsophævelse. 


2) Ved deloverdragelser gælder ikke krav om henholdsvis VVS og EL tjek. 


3) Foreningen opfordre til, at der udarbejdes ekstern vurdering af andelsboligen, men ønskes 


dette ikke af parterne, kan parterne foretage deres egen yderligere nedskrivning af 


forbedringsværdierne og derved opdatere vurderingen indhentet ved det fælles køb, således 


at parterne opdaterer den frem indtil tidspunktet for deloverdragelsens indgåelse, hvilken 


opgørelse og korrektheden heraf andelsboligforeningen eller administrator imidlertid ikke 


kan gøres ansvarlig for eller bistå med.  


4) Der skal udarbejdes lovpligtig nøgleoplysninger. 


5) Parterne skal betale administrator og foreningen det mellem disse aftalte gebyr for 


udarbejdelse af deloverdragelsesaftale, der medmindre andet aftales mellem parterne, deles 


med halvdelen til hver.  


6) Det påhviler parterne selv at sikre, at købesummen berigtiges som aftalt, og at eventuelle 


nødvendige gældsovertagelser sker korrekt med bistand fra deres respektive pengeinstitutter 


og lignende.  


§ 16. 


Overdragelsespris. 


16.1 Prisen for andel og lejlighed skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende 


eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb 


opgjort efter nedenstående retningslinier: 


A) Værdien af andelen i foreningens formue, ansat til den pris, der er fastsat på den seneste årlige 


generalforsamling, jf. også §6, stk. 1. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov 


om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og i øvrigt under hensyn til værdien af 


foreningens ejendom og andre aktiver samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens 


prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. 


B) Værdien af forbedringer i lejligheden, ansat til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel 


værdiforringelse på grund af alder og slitage. Altaner afskrives over 50 år. 


C) Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i lejligheden, fastsat under 


hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. 


D) Såfremt lejlighedens vedligeholdelsesstand er usædvanligt mangelfuld, beregnes prisnedslag 


under hensyn hertil. 







16.2 Hvis der samtidig med overdragelse af andel og lejlighed overdrages løsøre eller indgås anden 


retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Køber skal indtil overtagelsesdagen frit 


kunne afvise eller fortryde købet af løsøre eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget 


og de øvrige aftalte vilkår. 


16.3 Sælger skal sørge for, at der udarbejdes el- og vvs-attester samt udbedres alle ulovlige 


installationer for dennes regning før der kan foretages vurdering af lejligheden. 


16.4 Fastsættelse af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en 


opgørelse udarbejdet af den af bestyrelsen udvalgte vurderingsmand. Udgifterne til 


vurderingsmanden betales af den fraflyttende andelshaver. 


16.5 Kan køber eller sælger ikke acceptere den af vurderingsmanden fastsatte pris for forbedringer, 


inventar eller løsøre samt det af vurderingsmanden fastsatte tillæg eller nedslag for 


vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn foretaget af en skønsmand, der skal være 


bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke 


blive enige herom, udpeges skønmanden af Boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af 


boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en 


vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er 


bindende. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes 


omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem parterne, idet der herved tages hensyn til, hvem 


af parterne, der har fået medhold ved skønnet.  


 


§ 17. 
Garanti for lån.  


17.1 I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og 


andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, 


og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om 


restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen 


inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal 


långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke 


berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans 


brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 20 om eksklusion. 


17.2 Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen 


for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om 


restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter 


låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående 


månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. 


 


§ 18. 
Fremgangsmåde. 


18.1 Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med 


bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et 


eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling 


af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar 


og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal 







endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens 


bestemmelse om prisfastsættelse og om straf. 


18.2 Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at 


overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller 


erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften 


til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler 


m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller 


administrators ekstraarbejde ved handlens gennemførelse herunder i forbindelse med 


uoverenstemmelser mellem parterne, der kræver bestyrelsens/administrators involvering samt i 


forbindelse med afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion. 


 


18.3 Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen inden overdragelsestidspunktet 


efter nærmere anvisning fra bestyrelsen og/eller administrator, som efter fradrag af sine 


tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på 


frigivelse af garantien, afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og 


udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Såfremt overdragelsesaftalen indgår 


mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten 


deponere købesummen eller stille bankgaranti for denne. Det deponerede/det garantere beløb skal 


frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen. 
 


18.4 Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde 


et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og lignende. Foreningen er endvidere 


berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af erhververens eventuelle krav i 


anledning af mangler ved overtagelsen. 


 


18.5 Erhververen har 14 dage efter overtagelsen til at fremkomme med eventuelle indsigelser ved 


boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i 


forbindelse med boligen. Disse skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen/administrator. Foreningens 


vurderingsmand vil herefter vurdere, hvorvidt indsigelserne giver anledning til yderligere fradrag. 


Såfremt parterne stadig er uenige herom, udbetales det tilbageholdte beløb i henhold til 


vurderingsmandens afgørelse og den part, der ikke er enig i vurderingsmandens afgørelse, må i så 


fald anlægge civilt søgsmål mod modparten. 


 


18.6 Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i stk. 3-5, skal afregnes senest 6 


uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. 


§ 19. 
Opsigelse. 


19.1 Andelshavere kan ikke opsige deres medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men 


kan alene udtræde efter reglerne i §§13-18 om overdragelse af andelen. 


 


§ 20. 
Eksklusion. 


20.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 


 


A) Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb 


senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Det skal udtrykkeligt 







fremgå, at såfremt forholdet ikke er bragt i orden inden for en nærmere fastsat frist, vil medlemmet 


blive ekskluderet. 


 


B) Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen 


med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav 


herom er kommet frem til medlemmet. Det skal udtrykkeligt fremgå, at såfremt forholdet ikke er 


bragt i orden inden for en nærmere fastsat frist, vil medlemmet blive ekskluderet. 


 


C) Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 


 


D) Når et medlem optræder til gene for ejendommen eller dennes beboere, eller optræder til alvorlig 


skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer. 


 


E) Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end 


godkendt af bestyrelsen. 


 


F) Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån eller et lån, som foreningen har garanteret 


for.  


 


G) Når et medlem i øvrigt gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens 


bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 


 


20.2 Bestyrelsens beslutning efter §20, stk. 1 C, D og G, kan inden en måned fra meddelelsen 


indbringes for en generalforsamling. 


20.3 Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og der 


forholdes som bestemt i §13, stk. 4. 


 


§ 21. 
Generalforsamlingen. 


21.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 


21.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober eller november måned med 


følgende dagsorden: 


1) Valg af dirigent. 


2) Valg af referent. 


3) Bestyrelsens beretning. 


4) Forelæggelse af årsregnskab og budget og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af 


årsregnskab og andelsværdi. 


5) Indkomne forslag. 


6) Valg til bestyrelsen. 


7) Eventuelt. 


21.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsens 


medlemmer, ¼ af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af 


dagsorden. 


 







§ 22. 
Indkaldelse m.v. 


22.1 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær 


generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden 


for generalforsamlingen. 


22.2 Forslag, herunder valg af administrator og revisor, som ønskes behandlet på 


generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 


22.3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i 


indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før 


generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. 


22.4 Enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer har 


adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag. De 


adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage 


ordet på generalforsamlingen. Administrator, revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, 


har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 


22.5 Hver andel giver én stemme, som om nødvendigt kan afgives ved fuldmagt. En andelshaver 


kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle, et myndigt husstandsmedlem, til en anden andelshaver eller 


til bestyrelsen. 


22.6 Elektronisk kommunikation 


Stk.1: Alle medlemmer skal om muligt oplyse e-mail til administrator. Et medlem bærer selv 


ansvaret for, at den oplyste e-mail adresse kan modtage beskeder, informationer, filer m.m. fra 


administrator eller bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mail adresse, skal medlemmet straks give 


administrator besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet 


selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.  


Stk. 2: Når foreningen har registreret en e-mail adresse på et medlem, er bestyrelsen og 


administrator berettiget til fra dette tidspunkt alene at have elektronisk korrespondance med 


medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til og referater fra 


generalforsamlinger inklusive alle bilag, vand- og varmeregnskaber, opkrævninger, varslinger og 


påkrav af enhver art, inkassoskrivelser mv. Fremsendelse gælder også anden elektronisk 


fremsendelse.  


Stk. 3: Bestyrelsen og administrator kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til 


at eventuelle bilag er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig 


elektronisk platform.  Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen. Dette gælder 


uanset om der måtte være angivet andet i andre bestemmelser i nærværende vedtægt.  


Stk. 4: Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondancen ske med almindelig post, såfremt 


lovgivningen stiller krav herom, at medlemmet ikke har oplyst e-mail adresse eller såfremt 


medlemmet har givet meddelelse til administrator om, at fremtidig korrespondance skal ske med 


almindelig post.  







Stk. 5: Bestyrelsen er, uanset ovenstående bestemmelser, altid berettiget til at fremsende materiale, 


af enhver art til foreningens medlemmer med almindelig post.  


 


 


§ 23. 
Flertal. 


23.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om 


spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. 


23.2 Vedtagelse af forslag om: 


A) Nyt indskud 


B) Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, jf. §8, eller formuefordelingen, jf. §6, stk. 


1. 


C) Iværksættelsen af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 


40% 


D) Salg af foreningens ejendom eller del heraf. 


E) Vedtægtsændringer  


F) Foreningens opløsning 


kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre 


end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der 


indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling kan 


forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. 


 


23.3 Ændring af vedtægternes §5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem 


andelshaverne hæfter solidarisk. 


 


 


§ 24. 
Referat. 


24.1 Referat af generalforsamlingen underskrives af bestyrelsen. Referat eller lignende information 


om de på generalforsamlingen trufne beslutninger bekendtgøres over for andelshaverne senest én 


måned efter generalforsamlingens afholdelse. 


 


§ 25. 
Bestyrelse. 


25.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og 


udføre generalforsamlingens beslutninger. 


 


§ 26. 
Bestyrelsesmedlemmer. 


26.1 Bestyrelsen består af 6 medlemmer, inkl. bestyrelsens formand, som alle udpeges af 


generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med en næstformand, en kasserer og 


en referent. Generalforsamlingen vælger desuden 2-3 suppleanter. 


26.2 Som bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige 


husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller -suppleant kan kun vælges én person fra hver 


husstand. 







26.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for ét år ad 


gangen. Genvalg kan finde sted. 


26.4 Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for 


tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved 


fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende 


bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun 


for den resterende del af den fratrådtes valgperiode. 


 


§ 27. 
Møder. 


27.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, 


som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i 


sagens afgørelse. 


27.2 Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på det efterfølgende møde og 


offentliggøres herefter i ejendommens opgange.  


27.3 I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. 


27.4 Bestyrelsesmøde afholdes minimum 10 gange om året på en dato, som aftales fra møde til 


møde. Der kan derudover indkaldes til møde, når der er anledning til det, samt når et 


bestyrelsesmedlem eller administrator begærer det. 


27.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden 


eller næstformanden, er til stede. 


27.6 Beslutninger træffes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflertal. I 


tilfælde af stemmelighed, er formandens, eller i dennes forfald næstformandens, stemme afgørende. 


 


§ 28. 
Tegningsret. 


28.1 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. 


 


§ 29. 
Administration. 


29.1 Generalforsamlingen vælger en sagkyndig administrator, som ikke må have bopæl i 


ejendommen, til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. 


Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale 


med administrator om dennes opgaver og beføjelser. Administrator skal være ansvars- og 


kautionsforsikret og have ejendomsadministration som hovederhverv. 


 


§ 30. 
Regnskab og revision. 


30.1 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens årsregnskab. 


Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. 







30.2 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og 


underskrives af administrator og bestyrelsen.  


30.3 Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august. Det reviderede, underskrevne årsregnskab 


samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til 


ordinær generalforsamling. 


30.4 I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til 


generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil 


næste årlige generalforsamling, jf. §16, stk 1, litra A. Forslaget anføres som note til regnskabet. 


 


§ 31. 
Opløsning. 


31.1 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 


31.2 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue 


mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. 


 


Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 8. marts 2005 med ændringer vedtaget den 


27.11.07, 19.11.13, 16.11.15, 06.04.16, 21.11.2016 og senest 20.11.2019. 


Som bestyrelse: 
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If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBBQiBEeWJiw7hsc2dhYXJkLSBnw6ZsZGVuZGUgdmVkdMOmZ3RlciBub3ZlbWJlciAyMDE5LnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MmVhNjk4MWZhNjc5MDU2OTYyZjIxMzlkMGI0NjllZmE2ZWM2ZjRjNDAzMzk0YWIyZGExODk0ZTc2ZmY4ZDU0ZjwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken JkFwnC0GAynvgYh600uBdPzumJe2bSVtkXAhZShTG0c=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxM182IGxpa2UgTWFjIE9TIFgpIEFwcGxlV2ViS2l0LzYwNS4xLjE1IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgVmVyc2lvbi8xMy4xLjIgTW9iaWxlLzE1RTE0OCBTYWZhcmkvNjA0LjE=
  challenge a70768f5-1d6d-49fe-8b7a-a5b0b00655c6
  TimeStamp MjAyMC0wOC0yNCAwOTowMTowMSswMDAw




  
 
 
 
 
 
 WZusC97hozCOBOhJh1O+wgMKP36UY8a7USWwOUZUGaM=


 
s7TDXnrliOaNZABqoewjhBCHLCqpH3122ZLvY3irYYAOxpA4ZeYGycn6lCbPVNxwCbebQcRxLV/q
roeTVxD3vf9xVtdJKl2YaqPugn3/PaNMIotgUyQBiObyuXKQHFo5FfQlMqXPGREJJ2WqLqfRN8Sp
DClK3A74JOL0AKSyOvwIofGunocaqgVhoeVM7rwpr1Ss2I7CMiHPgmYM0XpJ2WyGK1FTK6Iv2Dry
lVZQYI44kA8kmHmv44GfLoyX9eUV241CvKvNyzG99jxDZM0SDf/S/ZA2AIuunrz9KyoCyqel6F5o
LwCK6U27pEMGdOfnaNOx1XX1mywx/8mhQI0GvA==

 
 
 
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


 
 
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=


 
 
MIIGMjCCBRqgAwIBAgIEWg495DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTgxMDA0MTkx
MDE1WhcNMjExMDA0MTk0MDE1WjB/MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRTAeBgNVBAMMF1PDuHJlbiBWZWpnYWFyZC1OaWVsc2VuMCMG
A1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTEyNDUxMTE3MzU2NDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBALmGTw6gTrGG5LUIlh2x0Qo7dRwvuVG81pcgeSYgySl0Zw+F+/DQutT7fRgX4Q8Y
Hp1TucOmcAJL4pm3GY8mY5EN2NMRaLK/4lsRYTjG0pw9sX0xPGUb1HqMmYqsv4AOeKqL1M9SGeOs
KrQxkVn/AXVrFfRc3YFaUvLkZpY2YomxaTSfYaZtVU1klrRmmzBBIKvLbbZLrh4vf+3timXLutgS
qgBgQpGhOLgyVZn/nwB7147UGCVo0f8zZttvstTFvXkbTM55oesspi6HluTM7IPoYKTcym37U4gU
R3jgqNlzVQ4wPVasX9PAV9fIJM4iPY7xpO7c0z9w8nBZAtCB7GkCAwEAAaOCAvIwggLuMA4GA1Ud
DwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2Ew
My50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMy50
cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYK
KoFQgSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBv
c2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNl
IGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIg
a2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBU
UlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJv
ZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjAlBgNVHREEHjAcgRpzdmVqZ2FhcmRuaWVsc2VuQGdtYWlsLmNv
bTCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNh
MDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UE
AwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdDUkwxMjM3MB8GA1UdIwQYMBaAFMZY
MU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBR3y+pNcI/WSGk5IEwFOiZhnmQUoDAJBgNVHRME
AjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBkr23n+qTCjBifSHzoGtWnXAl8pFQZRw/Ctci7luKuZ1YW
jAienItuB/2vhBRrC/Khc9/uJXyZ6IMRsn8mkJ585O7ISZopxMVWqwraPAuvhXCYJkbf/nc/eehn
L1i7fZNuN6yNKtW8w+ZNGn7mbv0vGnVrdwSfXvuPtoy3XcBDHvgec4VK9ZQoW5PslF6e1vZ2TNJQ
i3TuPTIPEsJMIv9GO05nssStD/Ft2SmDIida4BstWIFAoNml+sk1RXPVS9rv1g6VyzTM2+LvXIoL
NGJ9tRuHhtSVDg6LjmW2RFw73vZUrF58rSkfjzk/tFGj89SVgxup4NuG4D5S3tOUPG4J



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBBQiBEeWJiw7hsc2dhYXJkLSBnw6ZsZGVuZGUgdmVkdMOmZ3RlciBub3ZlbWJlciAyMDE5LnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MmVhNjk4MWZhNjc5MDU2OTYyZjIxMzlkMGI0NjllZmE2ZWM2ZjRjNDAzMzk0YWIyZGExODk0ZTc2ZmY4ZDU0ZjwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken vdPTmoumiLtnNWkGna6FiKZyK3Augzd8qOgfzadyPlI=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKExpbnV4OyBBbmRyb2lkIDEwOyBTTS1UODYwKSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvODQuMC40MTQ3LjEyNSBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 9ba432d4-6e8f-4dbd-a64b-83b917952786
  TimeStamp MjAyMC0wOC0yMiAxMDoyMTowMyswMDAw




  
 
 
 
 
 
 UqNboe3gOernvPTvepdMAuNaz9yKPGKX2lK/0JyBR3o=


 
k6qn5rusyWoj7mnqfJxqxsaoTFtwOrd8vZoEDoYkXxncCfUJ/lWsw8zP22n/nBlfSNbgkj3Qmp1B
Ac0xc5gKFjv+AHQ5LqmshkECWYRv9OBdIlQCUUdaHCOxaoau7myzECKjHv1qFR956ZywKtWyOVyZ
wVq6o8R92wZS8xLrGs8cemQmqVNHCLhHKHLcnm24acmkPuiYe9OOivkjx2mdW8CjgYBAdsTjbdfD
6vuOYauuGklhWDcpzSc5rcGYwT2rmEJ8VT9/5rTuVsbRTLT//MYxyz0ifItptMrXEVc+cTTP1zT8
8+dusQ1WJLZuSEiDrKe1UqdQMrz1WjT5LnvKgA==

 
 
 
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


 
 
MIIGCTCCBPGgAwIBAgIEWjb6gzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNDA2MTUz
ODI0WhcNMjIwNDA2MTYwODI0WjB9MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxQzAcBgNVBAMMFU1hZ251cyBNYWlucyBCYXN0aG9sbTAjBgNV
BAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0yMjU3MzkyMzcwMjgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQCtlzH7iiMusWoo6GxgiWCZUhS+Kxzs3lPtr5IigZYNRRFR9rZ6uu3X7bGAO9vlmXcg
+8Af/6Yp6F8VngdYTelXxi3h5924OANpmwefqQj/7BxS84VMU1lfM2IL0xxSxpV9tnL4x5Ki6rSi
XCZzeQaBvkVmbd7JW+WmQTipjkgdgpqQwSI6bAFINyroQXENlcI1Q9Bx/bzn9nZJueqfdCQbum83
VDlCRtBGtomMZDREJ97aiTEEiOBqjYgvkVRqxhflGXIFGg2HjqVRloV026BmIcPEM4P1/3xVb/un
5t9TnGgktNPbQXwqHqnkxPxpjd8yfplKjjtlfP44xbZ6SrXNAgMBAAGjggLLMIICxzAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCA/gwgYcGCCsGAQUFBwEBBHsweTA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDMu
dHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXNwb25kZXIwQAYIKwYBBQUHMAKGNGh0dHA6Ly9haWEuaWNhMDMudHJ1
c3QyNDA4LmNvbS9vY2VzLWlzc3VpbmcwMy1jYS5jZXIwggFDBgNVHSAEggE6MIIBNjCCATIGCiqB
UIEpAQEBAQQwggEiMC8GCCsGAQUFBwIBFiNodHRwOi8vd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3Np
dG9yeTCB7gYIKwYBBQUHAgIwgeEwEBYJVFJVU1QyNDA4MAMCAQEagcxGb3IgYW52ZW5kZWxzZSBh
ZiBjZXJ0aWZpa2F0ZXQgZ+ZsZGVyIE9DRVMgdmlsa+VyLCBDUFMgb2cgT0NFUyBDUCwgZGVyIGth
biBoZW50ZXMgZnJhIHd3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkuIEJlbeZyaywgYXQgVFJV
U1QyNDA4IGVmdGVyIHZpbGvlcmVuZSBoYXIgZXQgYmVncuZuc2V0IGFuc3ZhciBpZnQuIHByb2Zl
c3Npb25lbGxlIHBhcnRlci4wgZgGA1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50
cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTAzLmNybDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlU
UlVTVDI0MDgxHjAcBgNVBAMMFVRSVVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzAx
MjAfBgNVHSMEGDAWgBTGWDFPli1S+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQUZZjidWY5AfDBkK41
h2KRu1el0AUwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAZdgQcmkY9mUg/wqMosmrer4/
P+L8/Wu016QRLMrgTQ+gg9xy8rDYAEWvmmJjm9343h8YHFr/Eeeob18ACbsqWiFPM9Mu7XtOb3gK
G0qnaHJJ+YX7/vNN/oIp/ASGneoTEWzl8zHjxUHXNEJXqFtDF/dpKRAS57o3Y9TxV4tHQ8L8Nqql
zQG0FsIcS8yrNfMB05J1iDUX0NFTxArihcoPw1nHoWc8hzXejbXakWdy92eMwfVqA+QnzR+fFNhF
a+grlHe1Pd0/oWvxpiHAVaebaObtdQ8DnOj9Og+rYiq7l64gmlfKwqQ8fHoj//YFKtUFZ0lSi6JS
jLo+SYamdWPVZg==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBBQiBEeWJiw7hsc2dhYXJkLSBnw6ZsZGVuZGUgdmVkdMOmZ3RlciBub3ZlbWJlciAyMDE5LnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MmVhNjk4MWZhNjc5MDU2OTYyZjIxMzlkMGI0NjllZmE2ZWM2ZjRjNDAzMzk0YWIyZGExODk0ZTc2ZmY4ZDU0ZjwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTNfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzg1LjAuNDE4My4xMDIgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 09a1a46b-b0f7-4659-ab2a-7f61c72f311f
  TimeStamp MjAyMC0wOS0xMCAxNTo0NDo0NyswMDAw




  
 
 
 
 
 
 JoYSbq+xDuBrXqmnLNJf6RApQWlo4bMZju2COh/0dpk=


 
AAz0XUQ4God6Em0XJ+kBLkwJ1BYEF76WED1K2yyi9UaXnKTmDfk1dSKrunuHdoZ+nBAQcGIubDAd
oTDo4cIpvfRwHbhbQPLTcvCLkEIhjCmxybHTtP9PndVQZ7fHUghiDMALDACiYwSCUveKLMqQ0sG1
T1jfe67LUn11uUtsYLABkYJpw39qqiH58KOA7dBTEtjwTi3f0ov4ccjqn9llk7uCgYSGIKWkkdIq
FVUk+pZgYL0J17S2XHSJ1m+X14EIbxADMnT79cH+WOv1lw/Ntj3yk+07yk9jI2BVmnGdSJM9WWIa
gOjxDl00qDm9jeq4bO8sgFL0Vb64N0/+/Mnawg==

 
 
 
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


 
 
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=


 
 
MIIGLTCCBRWgAwIBAgIEWoMQHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMjAwMTAyMTEz
NDIwWhcNMjMwMTAyMTIwNDIwWjB+MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxRDAdBgNVBAMMFkxhdXJhIEx1eGjDuGogTHVuZGJlcmcwIwYD
VQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMDMyMzUzMzEwMDgyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAhKkvyM8X5Zga03oe4ciZlPUKzbz9br35FcYLpPjCz3EeyWXMBPeLQX0se3/XxKRG
TI3ZEhEU1/PQaPB1WiuvxZ8rxLUl41UeoFPtycn/6OvXr2s67R/Jk8BesE8Fp6rX885z/RX2HzKJ
vGJpxLNgKdOLfpsljOkKpqUt3Pf0J+uFiGMEWxJXtkR+euiqQqo98OTlAa9aopbI/xswvxRAjnoL
cakOjGu2lIcBzQGdouCwC6OjHYTt3TvYBrVICJ2BPerw6SZCuE1LsxD4gN9Q9NHKnei6owrswEiC
foMZMpKsFfU5Rr2ot92GI535bs3JdOP5RW0HcwjgEdtXbFvxmwIDAQABo4IC7jCCAuowDgYDVR0P
AQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRy
dXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoq
gVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9z
aXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2Ug
YWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBr
YW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRS
VVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9m
ZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMCEGA1UdEQQaMBiBFkx1bmRiZXJnMTVAaG90bWFpbC5jb20wgZgG
A1UdHwSBkDCBjTAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTAzLmNy
bDBboFmgV6RVMFMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHjAcBgNVBAMMFVRS
VVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJSTEQMA4GA1UEAwwHQ1JMNjMyOTAfBgNVHSMEGDAWgBTGWDFPli1S
+/YLePfK3B7Y2ryjhDAdBgNVHQ4EFgQU4eEgqX7KDZY+DXwL/F/aujgQkTcwCQYDVR0TBAIwADAN
BgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAL4znu4ZUVfDHACP6ypDZaB3jb1Qa0FFZJQYf4Om0rhEMiI8HXqgG
eMz8dxcJqltXwaiIYgMWf1AGKOMHeb5PNCLpziI7IYZ87NFJmrKJmb/1UVW81TiDBoU7Ux0ru/c9
ubzd2t3uu/1q/QAcS0I+YagXrYx2rvDNsXalWrd/rKdiMlW574gKQj73yX1brB5sPP5I55n5rNf9
uMk394K9AMd4mlsHjVkKn7s33CqAo7/P9N8cDcpXBCx2vVHUOh1e5JlH2ItPTcpCCHxGqGyQN1ts
2jWV+gFxJu0pNceChgH+lb5WKuWK182Ktx5EFTRHL2HbKAZ9gqaHpE6KCB0ePA==



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBBQiBEeWJiw7hsc2dhYXJkLSBnw6ZsZGVuZGUgdmVkdMOmZ3RlciBub3ZlbWJlciAyMDE5LnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MmVhNjk4MWZhNjc5MDU2OTYyZjIxMzlkMGI0NjllZmE2ZWM2ZjRjNDAzMzk0YWIyZGExODk0ZTc2ZmY4ZDU0ZjwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken kLDwXUFmkpXyuT15Q2FCOCOX88orFoh9cboYb67A7oQ=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfOF81KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNDkuMC4yNjIzLjExMiBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge c2a937b9-e202-44d0-bb2b-d25045b86317
  TimeStamp MjAyMC0wOC0yNCAyMToxNjo0MCswMDAw




  
 
 
 
 
 
 3Y2czk34ywtEFI6/yb2zVTPX+oH2bZm/L7rM2yQ6SC8=


 
giBw7pQG60R565cUtEO8E8x+Spb4zO5AG5CLBDROe2A0ptMQi0Fn3RrzcaoRb9ChaTY2OYCJ4CgN
avlVEdztdDmD02ZvcVCMO/mvM1dcRIGoGEGoAxNbSTFoH7/XshfvJvwBg1ZCc+ksbh+W2Og5d+bj
g5D5NcBDIHaYzMEgYqRP50izSYuM1fC4k07Ybs8Y77ttaM1melapU77zdqVwzjA5qzE624z2OGMM
ZjuDQD/owO1Ck3fdDMEdvHRpEOykeQ0DRg+/TcUVPttbXH+Qf8lXoNu1SUOZ4AUOl2Z9iZf9GpDu
Q/HIHdJOyxtYrWdvKvDxzs2FeJPmSEbm0cDa0Q==

 
 
 
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


 
 
MIIGGTCCBQGgAwIBAgIEWjb8iDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNDA2MTY1
NTQzWhcNMjIwNDA2MTcyNTQzWjCBjDELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMVIwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNjQzMjMzMDY1
OTU2MCsGA1UEAwwkSXNhYmVsIEZyYW5jZXNjYSBHdWlkYSBTbWlkdC1OaWVsc2VuMIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAmA6O0bDvFcEuzVRGuZiRtQbWEmlW37sA358XAgxfyXQ9
S58NyDEXMHafHXaAlZOD36Og+8W1ACZ/ahih1C4ZDC+IdxqLBOI8txxrVtQivZ2a827/ciaQHCyl
hCtU2+zyS8vsnE5mpPErhnGsTVAx4kplp0irYrxCXTl5E6ozCDMConcbXHxh54s7rRwTEoYrBD9r
5ysfbe530nhSRIKkE3Uwt1M0kFAdEDliHRYTE9MLgQQZ725BuEhCcXl/3HlWZPTzI4c5QyP//gtt
TMRbafElrF/1SRZEPgWLkz4cjoUhkkFpFTOXLrji0OxIXV8aqv+WnK+k9tCCxOAu4Riy7QIDAQAB
o4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0
dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRw
Oi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0g
BIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVz
dDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHM
Rm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9n
IE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5
LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBh
bnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0
dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQG
EwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkx
EDAOBgNVBAMMB0NSTDMwMTIwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0O
BBYEFFIMZPfAKhBg3RU31U56j27knqzfMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAAju
ikhX4tGZu0AtKu5z7wdTW6zEqueq775X+kPKUlcWAJpGMZvpNpsqP47xqL65YRQqaRYWXGE1n9M5
lzdVujB6dR2LScLlz37tUeaDaCyLqKUXisaQdlDXg5qWKDKiazvb9INI5iTHWivcOBU7heS+aA4p
e3sRP53knVRtXFtOcAAveMvEZp1g42AfwzRix3UoR6rtMXraEG7TQKoNbRmT14aSx7dag7VzSIay
VSRGneF9yXw9hYeTsHesfN4JMFhumfmSowjN/FYwqkppVLCddkAeuyo8Zv0kjGOfTTeMtNE8u7BD
GFyHjaug+4YW8gc5INz8OvijG6HbiUXQGbM=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBBQiBEeWJiw7hsc2dhYXJkLSBnw6ZsZGVuZGUgdmVkdMOmZ3RlciBub3ZlbWJlciAyMDE5LnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+MmVhNjk4MWZhNjc5MDU2OTYyZjIxMzlkMGI0NjllZmE2ZWM2ZjRjNDAzMzk0YWIyZGExODk0ZTc2ZmY4ZDU0ZjwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken GKOwwasRVzGWm7uhrUOkSxnytJU3XERKSgji/zri4W8=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTRfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzg0LjAuNDE0Ny4xMzUgU2FmYXJpLzUzNy4zNg==
  challenge 4e213d30-d087-442f-9fc6-a4cc3be6ba3f
  TimeStamp MjAyMC0wOC0yNiAxOTo0MzoyNCswMDAw
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