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Referat af ordinær generalforsamling i A/H Stuvehøjgaard 
Afholdt tirsdag den 24. august 2021 i TAPETEN, Magleparken 5, 2750 Ballerup 

 
 
 

Dagsorden i henhold til indkaldelse 
 

Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 

Konstitueret formand Inge Holtkøtter, bød velkommen.  

Inge Holtkøtter gjorde indledningsvist opmærksom på, at det har været en usædvanlig periode, da 
foreningen på grund af COVID-19 og deraf flere nedlukninger, har været forhindret i at afholde 
generalforsamling, i hele 2, 4 år. Bestyrelsen har haft undersøgt muligheden for at afholde en digital 
generalforsamling, hvilket ikke har været eller er muligt ifølge foreningens nuværende vedtægter, ligesom 
Kolonihaveforbundet heller ikke anbefalede det. Beretningen gælder således perioden fra seneste 
generalforsamling i april 2019 og frem til august 2021. 

Bestyrelsen foreslog Martin Busk som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.  

Herefter præsenterede Martin Busk sig kort for forsamlingen og gjorde opmærksom på en fejl i det 
udsendte årsregnskab, hvor han allerede på forhånd stod nævnt som dirigent, hvilket naturligvis var en fejl. 

Herefter blev Merle Normann foreslået som referent, hvilket forsamlingen godkendte.   

Følgende to personer blev valgt som stemmeudvalg:  
Mette Rasmussen  
Rikke Barnstein 

Martin Busk konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at formalia var på plads.  

I alt 72 stemmeberettigede haveejere var mødt frem.  

 

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Konstitueret formand Inge Holtkøtter, fremlagde bestyrelsens beretning, der ligeledes var udsendt 
skriftligt, således at alle haveejere havde haft mulighed for at læse den igennem inden 
generalforsamlingen.  
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Spørgsmål fra forsamlingen:  

Haveejer Henning Birch Hansen spurgte ind til den nævnte sag fra side 5 i den skriftlige beretning og 
hvorfor sagen blev tabt.  

Inge Holtkøtter svarede at dommen faldt to uger efter selve retsmødet. Den pågældende udlejer, var i 
mellemtiden stoppet med at leje sit hus ud og dommeren tog ikke hensyn til at vedkommende ikke havde 
vedligeholdt sin have. Den pågældende ejer, er nu ved at sælge og bestyrelsen ved ikke mere end det for 
nærværende.  

Haveejer Annette Rolsted undrede sig over at hendes nabo havde modtaget indkaldelse og regnskab via 
omdeling, men ikke de efterfølgende dokumenter med årsberetning, bestyrelseskandidater og forslag, 
hvorfor den pågældende nabo ikke havde haft mulighed for at læse disse på forhånd. Inge Holtkøtter 
erklærede sig enig i, at alt materiale skulle være blevet omdelt, men pointerede dog ligeledes, at det altid 
er en mulighed at gå til en nabo, til bestyrelsen eller på et bibliotek mv. for at få printet dokumenterne.  

En haveejer (navn ikke noteret), gjorde opmærksom på at Stuvehøjgaards adresse står forkert anført. Dette 
rettes til.  

Herefter klappede forsamlingen beretningen i hus og Martin Busk kunne erklære beretningen for godkendt.  

Inden dirigenten gik videre til punkt 3, foreslog han at ære den nu afdøde formand Jesper Ramlau-
Thomasen, hvilket blev efterkommet fra forsamlingen med et minuts stilhed.  

 

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. RE//VISION v. Bent Lorenzen  

Revisor Bent Lorenzen gennemgik først regnskabet for 2019. Dette var rettidigt fremsendt til alle havejere.  

NB: Der er en fejl i beregningen af andelen. Det korrekte beløb er kr. 94.955,00 pr. have ud fra beregningen 
andelsværdien pr. grund: kr. 39.955,00 og tillæg for kloakering: kr. 55.000,00. Dette skyldes at beløbet skal 
fordeles på 223 haver og ikke på 222 haver.  

Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt af forsamlingen.  

Bent Lorenzen gennemgik derefter regnskabet for 2020. Dette var ligeledes rettidigt fremsendt til alle 
havejerne.  

NB: Inge Holtkøtter påpegede en fejl på side 9 i årsregnskabet for 2020. Diverse posten i note 2 på kr. 
9.286,00 er indtægt fra Bilauget.   

Regnskabet for 2020 blev godkendt af forsamlingen.  
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4. Valg af administrationsfirma  

Bestyrelsen indstillede Kolonihaveforbundet som administrationsfirma og da der ikke var indkommet andre 
forslag, blev Kolonihaveforbundet valgt som administrationsfirma, 
 

Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag 

Forud for behandlingen af punkt 5, indstillede Martin Busk til, at såfremt der var et tydeligt flertal ved 
afstemningerne, så skulle det godkendes uden optælling, hvilket han fik forsamlingens accept på.  

Der var rettidigt indkommet i alt ti forslag, der skulle til afstemning.  

Følgende forslag blev behandlet på generalforsamlingen:  

Forslag fra bestyrelsen – herefter kaldet B1 til B6: 

B1: Bestyrelsen foreslog at foreningens pantebrev i Arbejdernes Landsbank, skulle indfries hurtigst muligt og 
derefter skulle der oprettes en kassekredit på kr. 500.000,00 

Forslaget blev vedtaget med et markant flertal.  

B2: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at undersøge de juridiske omstændigheder omkring en 
udmeldelse af Kolonihaveforbundet, herunder udgifter til advokatbistand 

Forslaget blev vedtaget.  

B3: Forslag fra bestyrelsen om honorering af bestyrelsesmedlemmer   

Bestyrelsen foreslog jvf. vedtægternes § 10 stk. 13, at hhv. formand, næstformand og kasserers honorar pr. 
år for bestyrelsesarbejdet, blev hævet fra nuværende kr. 12.000,00 til kr. 18.000,00. Der er dermed tale om 
en stigning på kr. 6.000,00 pr. post.  

Forslaget blev vedtaget. 

B4: Forslag fra bestyrelsen om nyt varmesystem i Fælleshuset  

Bestyrelsen foreslog indkøb af nyt varmesystem til Fælleshuset.  

Yderligere inputs fra bestyrelsen: For nærværende betales kr. 18.000,00 for olie. Det var undersøgt at 
jordvarme vil koste kr. 170.000,00 alene for installationen, mens luft til vand vil koste 135.000,00, for det 
dyreste der er undersøgt. 

Haveejer Henrik Frost gjorde opmærksom på at luft til luft er mest optimalt, da det kan styres hjemmefra.  
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Priserne som fremgik af selve forslaget, var inklusive fjernelse af gammelt oliefyr og opsætning af nyt 
varmesystem. Derudover ville der være udgifter til nødafbryder, elektriker og eventuelt uforudsete 
udgifter, der ville komme oveni de kr. 75.000,00 til ny luft til luft-system vil koste. Det blev ligeledes 
pointeret, at der allerede var afsat kr. 55.000,00 til et nyt varmesystem.   

Forslaget blev herefter vedtaget.  

B5: Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen på Andelshaveforeningen Stuvehøjgaards 
ordinære generalforsamling den 24. august 2021. 

Efter en del debat frem og tilbage, herunder om hvorvidt der skulle ændres i både vedtægterne og 
ordensreglerne ud fra konsekvensrettelserne jf. Lokalplan 182, nu hvor sagen er anket til Planklagenævnet, 
blev der stillet forslag om følgende ændringsforslag til selve forslag B5 af haveejer Vibeke Klysner:  

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne gennemgås og stemmes om styk for 
styk, grundet at det skal være muligt at tage stilling til ændring af de enkelte paragraffer og ikke kun samlet.  

Ændringsforslaget til forslag B5 blev herefter vedtaget.  

B6: Forslag til ændringer i ordensreglerne fremsat af bestyrelsen på Andelshaveforeningen Stuvehøjgaards 
ordinære generalfor- samling den 24. august 2021  

Konstitueret formand Inge Holtkøtter foreslog herefter at også forslag B6, kom til gennemgang og 
afstemning, til den ekstraordinære generalforsamling, jf. forslag B5.  

Forslaget blev ligeledes vedtaget.  

 

Forslag fra haveejere – herefter kaldet M1 til M4: 

M1: Forslag om en årlig valuar-vurdering af grunde og Fælleshus, for en mere præcis værdiansættelse af 
andelskronen  

Forslagsstiller: Jesper & Ulla Theilade  

Forslag om at bestyrelsen pålægges, at få foretaget en årlig valuar-vurdering af grunde og Fælleshus, til 
brug for en mere præcis og retvisende fastsættelse af andelskronen.  

Forslaget blev vedtaget, dog med en ændring af den sidste linje omkring beløbet størrelse, hvor det er 
bestyrelsen der fastsætter beløbet, og som formentlig vil komme til at ligge et mellem kr. 1.500,00 og kr. 
2.500,00. 
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M2: Åbning af Containergården hver onsdag  

Forslagsstiller: Haveejer Mai Hørmann Jensen  

Forslag om at Containergården holdes åbent for aflevering af haveaffald og dagrenovation, hver onsdag i 
tidsrummet kl. 17.00 til 19.00 i sommerhalvåret. 

Forslaget blev vedtaget. 

M3: Benyttelse af én fuldmagt på den årlige generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære 
generalforsamlinger. 

Forslagsstiller: Susanne Nielsen  

Forslag om man fremover kan medtage én fuldmagt pr. husstand, til foreningens årlige generalforsamling 
samt ved foreningens eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Fuldmagten skal naturligvis være 
medbragt af et andet stemmeberettiget medlem.  

Dermed bør vedtægternes § 9.9’s nuværende tekst ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt”, omformuleres til 
(såfremt forslaget vinder flertal): ”Der kan stemmes ved fuldmagt. Der kan maksimalt medtages én 
fuldmagt. Denne fuldmagt skal være medbragt af et andet stemmeberettiget medlem”.  

Forslag blev vedtaget.  

M4: Afskaffelse af fyrværkeri til Sankthansaften  

Forslagsstillere:  
Sanne Høck  
Birthe Flensborg  

Forslag om afskaffelse af fyrværkeri til det årlige Sankt Hans-arrangement. 

Forslaget blev forkastet. 

 

Pkt. 6. Godkendelse af budget  

Bent Lorenzen gennemgik budgettet. 

Der var ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen eller forsamlingen.  

Budgettet blev vedtaget.  
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Pkt. 7. Valg af formand/kasserer jvf. § 10 stk. 3 

a) Valg af formand for 2 år:  
Inge Holtkøtter blev valgt til formand 
 
b) Valg af kasserer for 1 år:  
Annelise Egaa Hansen blev genvalgt til kasserer 

 

Pkt. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer jvf. § 10 stk. 2  

NB! På stemmesedlen fremgik det, at den kun var gældende hvis der blev sat fem krydser. Martin Busk 
rettede til og oplyste om at dette ikke var en lovlig metode og at stemmesedlen derfor var korrekt udfyldt, 
hvis der ikke var sat flere end fem krydser.  

I alt otte kandidater stillede op til fem bestyrelsesposter. Der var på forhånd udsendt kandidatbeskrivelser 
af hver enkelt kandidat, til alle haveejere.  

Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen:  
Jeanette Poulsen (villig til genvalg) 
Steen Rejnegaard (villig til genvalg) 
Henning Hansen (villig til genvalg) 
Kirsten Hasman 
Rasmus Havsland 
Karen Busted Stengelshøj  
Merle Normann 
Jeppe Okkels  

NB! Af ovenstående kandidater skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og tre 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år, i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2. Grundet Corona-situationen, hvor 
der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, bad bestyrelsen om lov til at konstituere sig selv på 
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i forhold til hvem der bliver 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år og hvem der bliver bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  

Dette blev godkendt af forsamlingen.   

Stemmefordelingen så efterfølgende således ud: 
Jeannettet Poulsen - 59 stemmer 
Rasmus Havsland - 57 stemmer 
Jeppe Okkels - 52 stemmer 
Kirsten Hasman - 51 stemmer 
Karen Busted Stengelshøj - 49 stemmer 
Steen Rejnegaard – 46 stemmer  
Merle Normann – 39 stemmer 
Henning Hansen - 24 stemmer 
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Bestyrelsen ser derefter således ud:  
Inge Holtkøtter (formand) 
Annelise Egaa Hansen (kasserer) 
Jeannette Poulsen  
Rasmus Havsland  
Jeppe Okkels  
Kirsten Hasman  
Karen Busted Stengelshøj 

 

Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter jvf. § 10. stk. 5  

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt:  
Steen Rejnegaard  
Merle Normann  

 

Pkt. 10. Valg af Vurderingsudvalg for 1 år 

Følgende kandidater stillede op til Vurderingsudvalget:  
Frank H. Pedersen  
Kim Espenhein Sørensen  
Henning Birch Hansen  
Susanne Jeanette Wejp-Olsen  

Alle kandidater blev valgt.  
 
Bestyrelsen henstillede til at endnu en kandidat meldte sig.  

Haveejer Karen Busted Stengelshøj, foreslog sin mand, haveejer Christian Busted Stengelshøj, som nyt 
medlem til Vuderingsudvalget. Christian Busted Stengelshøj blev herefter valgt, selvom han ikke til stede på 
generalforsamlingen. 
 

Pkt. 11. Eventuelt  

Kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen: 

Haveejer Kjeld Schou-Hansen syntes at Stuvehøjgaard-logo på alle sider i de fremsendte dokumenter til 
brug på generalforsamlingen, burde fjernes og kun fremgå af den første side, så man ikke skulle bruge 
unødig med blæk når man printer. Martin Busk noterede sig, at logoerne godt kan undværes på alle sider. 

Derudover spurgte Kjeld Schou-Hansen om hvorfor han havde modtaget mail og dokumenter omkring 
generalforsamling i sit spamfilter. Martin Busk svarede at der ikke nødvendigvis er en årsag til at e-mails 
lander i et spamfilter, men at man kan gå ind på afsenderadressen og krydse af, at man ønsker at modtage 
post fra den direkte i sin indbakke. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: b
5e

59
3a

5-
a2

40
-4

2b
d-

ab
73

-c
2b

c0
c2

1d
cb

9



Andelshaveforeningen Stuvehøjgaard 
Stuvehøjgaards Allé 58, 2750 Ballerup 

kontakt@stuvehoejgaard.dk – stuvehøjgaard.dk 

 

 8 

 
Haveejer Niels (efternavn ikke noteret) spurgte ind til hvad man fremadrettet vil gøre angående elbiler og 
opladning. Den nyvalgte formand Inge Holtkøtter, oplyste at det er drøftet i forbindelse med den ny 
Lokalplan 182, men at det lige nu er sat på pause.   

Haveejer Kim Espenhein Sørensen foreslog at haveejer Henning Hansen skulle have en tjans som 
Containerplads-bestyrer, nu hvor han ikke længere sidder i bestyrelsen.   

Haveejer Lone Schou-Hansen takkede bestyrelsen for at godt stykke arbejde og glædede sig over at så 
mange var mødt op til årets generalforsamling, ligesom hun syntes det var dejligt med så mange nye og 
unge samt børnefamilier i foreningen.  

Haveejer Annette Rolsted, spurgte ind til om træerne på deres P-plads kunne blive beskåret. Inge Holkøtter 
svarede at den henvendelse skulle ske på kontaktmailen og at hvis man ikke kan selv, skal der en 
professionel til, hvilket ikke kunne vurderes og dermed svares på, på en generalforsamling.  

 
Herefter takkede Martin Busk for god ro og orden samt for den store interesse fra de mange fremmødte 
haveejere og til slut takkede Inge Holtkøtter for en god men lang generalforsamling, for Henning Hansens 
indsats igennem tiden og for det store fremmøde, hvorefter hun lukkede generalforsamlingen kl. 22.58.  

 
Ballerup, den 20. september 2021 – (alle underskrifter er sket elektronisk på næste side) 

 
Som dirigent, 

 

______________________ 
Martin Busk 

 

Som referent, 

 

______________________ 
Merle Normann 

 

Som formand, 

 

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

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-420682760611

Martin Mogens Busk
Dirigent

23-09-2021 14:09

Serienummer: PID:9208-2002-2-868034373916

Merle Marie Rantala Normann Pedersen
Referent

23-09-2021 14:09

Serienummer: PID:9208-2002-2-544187851711

Inge Holtkøtter
Formand

23-09-2021 14:13

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

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

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

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.
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Referat generalforsamling - Stuvehøjgaard - 240821.pdf
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partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.
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2021-09-23 14:06 Underskriftsprocessen er startet
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2021-09-23 14:08 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Martin Busk
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2021-09-23 14:09 Merle Marie Rantala Normann Pedersen har underskrevet dokumentet Referat generalforsamling - Stuvehøjgaard - 

240821.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-868034373916)
2021-09-23 14:09 Alle dokumenter sendt til Merle Normann er blevet underskrevet
2021-09-23 14:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Holtkøtter og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.147.164
2021-09-23 14:11 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Inge Holtkøtter og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.147.164
2021-09-23 14:12 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Inge Holtkøtter
2021-09-23 14:13 Inge Holtkøtter har underskrevet dokumentet Referat generalforsamling - Stuvehøjgaard - 240821.pdf via NemID 

privat (PID: 9208-2002-2-544187851711)
2021-09-23 14:13 Alle dokumenter sendt til Inge Holtkøtter er blevet underskrevet
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 MJiOo5za5DQQ+iPevlZLBr8wwxfPh9hZQjgRc0DxjTU=


 
Dgl8/5VVM1iNP7F9x0J6T0QRYVNJlFZF4c8vn1JiD2lxBalPV6NruPReMJXBEYue93DnuQFh6m1Y
lUOu0ydXpMcQ7k+Qe/YPQxNg0qI5KxGMLb3CBb2NJ8rziDBN26TGkCXj52AgXZFO7K/t5gl0lN7a
p0HgiyRf6AOWTWF5IMV/BpYvVVNwdVBtowFrpkRKOnBDuyG34nHI8ZxKVD9Wl7hHs9l+Gp+O1EFC
R+Is9dMtyRMowYN2QTwYgrGhZ+iGShrpEtnwwxUN0ZFJsYwg6bVLhVfJj/QHU2YErPwkvW4iPS9B
UZDEf7E2Gh0IyAQEnCFjTjwl9bdk5zVgngS7qQ==

 
 
 
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


 
 
MIIGBDCCBOygAwIBAgIEWirq1DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwMjI3MDc1
NDQ3WhcNMjIwMjI3MDgyNDQ3WjB4MQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxPjAXBgNVBAMMEEluZ2UgSG9sdGvDuHR0ZXIwIwYDVQQFExxQ
SUQ6OTIwOC0yMDAyLTItNTQ0MTg3ODUxNzExMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAj0eBP9IGdP+7o+OKYkgRScd8flRgi0S+cXyKAMvo2e3le0EI05xahiCmlsyA1NKZJASatILA
B1TaMBARYi8wrb4GgNR6da1RgdXNtPc4nFndftSG8Y1q65IUuR4RI44MIW6bjfPBDUXlTJn2eTux
WnoE34ejjEf733gV2utp5koIMI4/kQKzhAHQ4MmL5RdUCv2wfLMsusdpjFSj7QIm1orwoMz+CyhG
eyhwgeUOigK/6EXkbP70tgE8i/B4P7X/FFEsjXec+VTKxNaLjS3dnM6sMhVSivuEi3tu+DLterzL
AFlmKdbAqzcX90u47ee8f73LR6OFkq5BY+NAKTMydQIDAQABo4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQD
AgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0
MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQw
OC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEB
AQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkw
ge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2Vy
dGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVu
dGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQw
OCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9u
ZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3Qy
NDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1Qy
NDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDI0ODYwHwYD
VR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0OBBYEFHROObQ+QgU7s58Lxov2X9tp
F7jSMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHiPgwmhRm14SDnA+hifE6GepEcn4ENR
KajD7rhtMB6869+PY5Phea45DfttvXU1JxTepEwp5NlvYSRsigX4i5dUZ2hQORepQKPFQtzqOOdC
mXsW2UtPXxct//+baS+Dyjgtll5qRucDFXnJvzYQtqi5RYK0WoCcmJybj3J8lHu79LhyfgGebzwh
ZUdro3vHLevkUctsKXsOw0tEeS8F9v2VbBYVELKMTZP5CjBDvQUNJiDoGkkYaoM8xaRom+KQKriE
Dfzid97a6BPC4dAxSkmhbcP0E7fgX4mW4HtRUqyUoXzrjTddoTcKBUbln1j8+UWYqR+9ySWSg+z2
vawRJ6g=


 
 
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+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IGdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIC0gU3R1dmVow7hqZ2FhcmQgLSAyNDA4MjEucGRmPC9wPjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNlYmViZWI7IHBhZGRpbmc6IDEwcHggMHB4IDAgMHB4OyI+CTxkaXY+CQk8aDIgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHg7Ij5TSEEtMjU2IGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlOjwvaDI+ICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogQ29uc29sYXMsICdBbmRhbGUgTW9ubycsICdMdWNpZGEgQ29uc29sZScsICdMdWNpZGEgU2FucyBUeXBld3JpdGVyJywgTW9uYWNvLCAnQ291cmllciBOZXcnLCAnbW9ub3NwYWNlJzsgb3ZlcmZsb3c6IGF1dG87IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4IDIwcHg7Ij44OTY2NzhiYmJmZmRkYTk2MjUwNzAyYTQwODM3YjljMmNlMmE4MjFmMjBiYWEzZWMyZDNhNDI2YWY5NjIzODQ3PC9wPgk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken 6JYu9/1Sr06kJZz2EXpPelRYjR9q+pSMpvUtoWCdErE=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE0LjAuMyBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU=
  challenge 38cac37e-6156-4d50-9530-cf88284b01ca
  TimeStamp MjAyMS0wOS0yMyAxMjoxMzowMCswMDAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 DlXtW6NkNuMP1+56ObIxJ7Ndr6AwGnCcqMpwpHO/ngk=


 
WQJop5KTqHN0Iguwt1J/jLoCGVqFIturB1FtXJWh0xPheiMARjufGcqBgKCupHwtkRdLBtWtU5wd
oR/gBRfZvjmoJ4hSkeWqsq/ir5aU0cWaIU2ouOIKA0SwH+0HMOxbH89oIaxFYBS3+n09WbVgDVqw
8UdJ5MWbrpzq2Nly/GWTKttEwD5CCaBLhEB/98uGtLnxxHoOJzgx5el8OmwvzwY/gKKn4Yt2Iz2V
z54a6GBrO/7qNo8nt+ouvKH4oomFqQj4j7IGkjqwz7AIVqa2sshEvqi6208g7kznNH+sAeClGm99
ueskSq0MVFGMnsy58mN+70PYpC1PAe8bQvLUTg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGBDCCBOygAwIBAgIEXedbXTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDExMjUxMDA2
NDdaFw0yMzExMjUxMDM2NDdaMHoxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFAMBkGA1UEAwwSTWFydGluIE1vZ2VucyBCdXNrMCMGA1UEBRMc
UElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTQyMDY4Mjc2MDYxMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC
ggEBAKYrnPch9KLyKE8wIAK5NvVtHHufcb9QjUBvCVXtYdb7XWe6R8ymfoxh1aoVUIxhGujxeP1L
jsfJ4/UyU4A0qQFT6sV6vzSQYtvp47u5+nayxm9UVQMfamKIaU0yyootuhR92Ab8pdxDGl0PJwhT
sK3zHej5p73M2enyCM5fFpotziw20xu8dIY+JTuu73IpgBZwVZXu/Vi+UwkZXLDzbRHWTgmLXkRc
R8/vW0NcaiUIrYhPE+l8ZyZs9DY0WoaQzOlM0WlWOyk/JARA4EdsGM8UKS6cGeqwU1MUAaN7Ao5U
EHPjWA/tmVNAeiTeB6JUA65b0aBZYS/+EeqtWV6chIsCAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQE
AwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50cnVz
dDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVzdDI0
MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkB
AQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5
MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNl
cnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhl
bnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0
MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lv
bmVsbGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRydXN0
MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNU
MjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDE2NDEwHwYD
VR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFB/AxNCmXoskXQyIITjjIsp0
FWFAMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGf6gHjWzI01SeCF5UQ8f7GhGmEKJatD
9CCKYWFY1qQyvowlQWWRbZDl2r/e9zrte4PTJ8+YG0Z4FRMDNJXB1ujS1siJTYitLUi7cAimtmK/
iAwFlVrdPsYGGUk6yHvDhaYVrBBLjkbbBleNdLz1CAxEfEqasKOD/CveNWIFbdjyZU3DRvH7u8dm
4LMaKDJZRrBkKA99IGBYIqhuaSwXsHWvAsM7Hyb+PPUFKNpW+jrKbYLYViNVmgVWxVa6Ue8j0Kxv
lpDnaLCuL8R/n6GhKqQ3vmWxil2cEKgGt5uiQel7FBg6B0EvdFgi5dtbf6/ZyaV0XpMsttb26eK7
Fse1RBc=


 
 
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+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IGdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIC0gU3R1dmVow7hqZ2FhcmQgLSAyNDA4MjEucGRmPC9wPjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNlYmViZWI7IHBhZGRpbmc6IDEwcHggMHB4IDAgMHB4OyI+CTxkaXY+CQk8aDIgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHg7Ij5TSEEtMjU2IGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlOjwvaDI+ICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogQ29uc29sYXMsICdBbmRhbGUgTW9ubycsICdMdWNpZGEgQ29uc29sZScsICdMdWNpZGEgU2FucyBUeXBld3JpdGVyJywgTW9uYWNvLCAnQ291cmllciBOZXcnLCAnbW9ub3NwYWNlJzsgb3ZlcmZsb3c6IGF1dG87IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4IDIwcHg7Ij44OTY2NzhiYmJmZmRkYTk2MjUwNzAyYTQwODM3YjljMmNlMmE4MjFmMjBiYWEzZWMyZDNhNDI2YWY5NjIzODQ3PC9wPgk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken iFTWZuM7O13h5pRrbzv2NKt7rQncRHAXVnPZWYcfAtY=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzkzLjAuNDU3Ny44MiBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 67332f94-6b96-41a5-b84e-269cbf5d6a69
  TimeStamp MjAyMS0wOS0yMyAxMjowOTowMSswMDAw
  identityAssuranceLevel 1




  
 
 
 
 
 
 frluJ6T++Tl5Z1t+W3arBDr7aQCYiziD3JYnb1dx/LU=


 
kYEVk2JBLWQCMWhvgCH7ltO8p76T+FVz65qjgAzXRkT2rLclRmx6IxOg9WeIhm9K8YMsLE7BhEtg
O5isMlJwGJ/wA2NCfffO9wbClPRCWEPOZN2Hr31T1MsliNmd16LEdB+TflgSnWd9VnzxJfPQUMHt
/Az9iiaX1SOyR16RFFW4GTAeGko1vmsXQ2WxHJixVR14tiTLhctJgm9PoRLetrOnsXf861rrC49G
2MRceDjE1bfChYK4P+Gk4KqkcMj1QxZKjlos8FrWGrw+CaUzBxr0DIQD9oSflOg1ZlqPnMHEZ+wq
I7q42UYXzj/+v6jPzI2HpqfkyiCJX6m0eulfYQ==

 
 
 
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


 
 
MIIGGTCCBQGgAwIBAgIEWk56ZTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwNjIwMDcz
NzMxWhcNMjIwNjIwMDgwNzMxWjCBjDELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMVIwIwYDVQQFExxQSUQ6OTIwOC0yMDAyLTItODY4MDM0Mzcz
OTE2MCsGA1UEAwwkTWVybGUgTWFyaWUgUmFudGFsYSBOb3JtYW5uIFBlZGVyc2VuMIIBIjANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwb9OO0SyGGHgyJRqAa4vSBrxoYRPOZxn6zfrwY1djGvV
P7kM1R5F68uszwPemBxUwrNT1SnudyyjJW+Khfl/p0ucKILs+L9fVpOS7eQ3s3WCQ0T9eWLYSSwG
O47L84DKwcrSl579pEtDPxOgo6YLx/aoTr4ILfASax3cL/7TOthQhMTH6cxz6/KPZ5ddSTJc9Q/b
deJsu0hr60LcaP3Kn+PIFn/FA7xAJWtaDq3jjU9kSDFEUGRpjcxv5oRT2jqIKvPkFYJBGZPa7dOZ
OGqsqdv9d5MIfzXrHRCzT3GsCRjhoQ6f5o08weH/j1WeqoSLWjx3CvSpbKXJHUyb7p3m7QIDAQAB
o4ICyzCCAscwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0
dHA6Ly9vY3NwLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRw
Oi8vYWlhLmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDMtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0g
BIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEEMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVz
dDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHM
Rm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9n
IE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5
LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBh
bnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMIGYBgNVHR8EgZAwgY0wLqAsoCqGKGh0
dHA6Ly9jcmwuaWNhMDMudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMy5jcmwwW6BZoFekVTBTMQswCQYDVQQG
EwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkx
EDAOBgNVBAMMB0NSTDQwMzYwHwYDVR0jBBgwFoAUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwHQYDVR0O
BBYEFEYbPaUdGCZ1tYPsMvopOqK9GnsxMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADhV
/A1kBTNBYeyfzeQ895DOJIeEmr/Lqlu9i/FgHdVgw/Tckto/9PIGGhdIxU5dEzHrsWWm/+GEda+K
U1s2o0xhMbmZ/bVZdtTOIWHuECNK6RwgLNP6H0aUz3PQWwZRaSGadxjpPmi0iUqwdl5XzVJKhqUz
CDqpmWoDtb+keJUl/XqbJ5/Hc0cWFKKaN2TcAjM64ZVXlZ1S9mE6TAIG76I8gtvkDB5Cu2DoMcbF
vlAhdLKxh7HXJMg7jc39bvJUWhYC9oVDgmMslD42EgrwTRnQdXkeoY4SytwRRKAbApxSx8u3WFx2
WfFD193/rorPx5WCjCetT0nmT+QbF7VKNZ8=


 
 
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+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZWZlcmF0IGdlbmVyYWxmb3JzYW1saW5nIC0gU3R1dmVow7hqZ2FhcmQgLSAyNDA4MjEucGRmPC9wPjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNlYmViZWI7IHBhZGRpbmc6IDEwcHggMHB4IDAgMHB4OyI+CTxkaXY+CQk8aDIgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJzsgcGFkZGluZzogMHB4IDE1cHg7Ij5TSEEtMjU2IGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlOjwvaDI+ICAgIDxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogQ29uc29sYXMsICdBbmRhbGUgTW9ubycsICdMdWNpZGEgQ29uc29sZScsICdMdWNpZGEgU2FucyBUeXBld3JpdGVyJywgTW9uYWNvLCAnQ291cmllciBOZXcnLCAnbW9ub3NwYWNlJzsgb3ZlcmZsb3c6IGF1dG87IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4IDIwcHg7Ij44OTY2NzhiYmJmZmRkYTk2MjUwNzAyYTQwODM3YjljMmNlMmE4MjFmMjBiYWEzZWMyZDNhNDI2YWY5NjIzODQ3PC9wPgk8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken W5vqta2IMYP1TE4gitZutRV6Ljplv/4BVSLmOHs35nA=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTRfNikgQXBwbGVXZWJLaXQvNjA1LjEuMTUgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBWZXJzaW9uLzE0LjEuMiBTYWZhcmkvNjA1LjEuMTU=
  challenge 33bce151-da42-4c7c-b565-da583556fe21
  TimeStamp MjAyMS0wOS0yMyAxMjowOTozMCswMDAw
  identityAssuranceLevel 1
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Referat af ordinær generalforsamling i A/H Stuvehøjgaard 
Afholdt tirsdag den 24. august 2021 i TAPETEN, Magleparken 5, 2750 Ballerup 


 
 
 


Dagsorden i henhold til indkaldelse 
 


Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 


Konstitueret formand Inge Holtkøtter, bød velkommen.  


Inge Holtkøtter gjorde indledningsvist opmærksom på, at det har været en usædvanlig periode, da 
foreningen på grund af COVID-19 og deraf flere nedlukninger, har været forhindret i at afholde 
generalforsamling, i hele 2, 4 år. Bestyrelsen har haft undersøgt muligheden for at afholde en digital 
generalforsamling, hvilket ikke har været eller er muligt ifølge foreningens nuværende vedtægter, ligesom 
Kolonihaveforbundet heller ikke anbefalede det. Beretningen gælder således perioden fra seneste 
generalforsamling i april 2019 og frem til august 2021. 


Bestyrelsen foreslog Martin Busk som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte.  


Herefter præsenterede Martin Busk sig kort for forsamlingen og gjorde opmærksom på en fejl i det 
udsendte årsregnskab, hvor han allerede på forhånd stod nævnt som dirigent, hvilket naturligvis var en fejl. 


Herefter blev Merle Normann foreslået som referent, hvilket forsamlingen godkendte.   


Følgende to personer blev valgt som stemmeudvalg:  
Mette Rasmussen  
Rikke Barnstein 


Martin Busk konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at formalia var på plads.  


I alt 72 stemmeberettigede haveejere var mødt frem.  


 


Pkt. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 


Konstitueret formand Inge Holtkøtter, fremlagde bestyrelsens beretning, der ligeledes var udsendt 
skriftligt, således at alle haveejere havde haft mulighed for at læse den igennem inden 
generalforsamlingen.  
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Spørgsmål fra forsamlingen:  


Haveejer Henning Birch Hansen spurgte ind til den nævnte sag fra side 5 i den skriftlige beretning og 
hvorfor sagen blev tabt.  


Inge Holtkøtter svarede at dommen faldt to uger efter selve retsmødet. Den pågældende udlejer, var i 
mellemtiden stoppet med at leje sit hus ud og dommeren tog ikke hensyn til at vedkommende ikke havde 
vedligeholdt sin have. Den pågældende ejer, er nu ved at sælge og bestyrelsen ved ikke mere end det for 
nærværende.  


Haveejer Annette Rolsted undrede sig over at hendes nabo havde modtaget indkaldelse og regnskab via 
omdeling, men ikke de efterfølgende dokumenter med årsberetning, bestyrelseskandidater og forslag, 
hvorfor den pågældende nabo ikke havde haft mulighed for at læse disse på forhånd. Inge Holtkøtter 
erklærede sig enig i, at alt materiale skulle være blevet omdelt, men pointerede dog ligeledes, at det altid 
er en mulighed at gå til en nabo, til bestyrelsen eller på et bibliotek mv. for at få printet dokumenterne.  


En haveejer (navn ikke noteret), gjorde opmærksom på at Stuvehøjgaards adresse står forkert anført. Dette 
rettes til.  


Herefter klappede forsamlingen beretningen i hus og Martin Busk kunne erklære beretningen for godkendt.  


Inden dirigenten gik videre til punkt 3, foreslog han at ære den nu afdøde formand Jesper Ramlau-
Thomasen, hvilket blev efterkommet fra forsamlingen med et minuts stilhed.  


 


Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab v. RE//VISION v. Bent Lorenzen  


Revisor Bent Lorenzen gennemgik først regnskabet for 2019. Dette var rettidigt fremsendt til alle havejere.  


NB: Der er en fejl i beregningen af andelen. Det korrekte beløb er kr. 94.955,00 pr. have ud fra beregningen 
andelsværdien pr. grund: kr. 39.955,00 og tillæg for kloakering: kr. 55.000,00. Dette skyldes at beløbet skal 
fordeles på 223 haver og ikke på 222 haver.  


Regnskabet for 2019 blev herefter godkendt af forsamlingen.  


Bent Lorenzen gennemgik derefter regnskabet for 2020. Dette var ligeledes rettidigt fremsendt til alle 
havejerne.  


NB: Inge Holtkøtter påpegede en fejl på side 9 i årsregnskabet for 2020. Diverse posten i note 2 på kr. 
9.286,00 er indtægt fra Bilauget.   


Regnskabet for 2020 blev godkendt af forsamlingen.  
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4. Valg af administrationsfirma  


Bestyrelsen indstillede Kolonihaveforbundet som administrationsfirma og da der ikke var indkommet andre 
forslag, blev Kolonihaveforbundet valgt som administrationsfirma, 
 


Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag 


Forud for behandlingen af punkt 5, indstillede Martin Busk til, at såfremt der var et tydeligt flertal ved 
afstemningerne, så skulle det godkendes uden optælling, hvilket han fik forsamlingens accept på.  


Der var rettidigt indkommet i alt ti forslag, der skulle til afstemning.  


Følgende forslag blev behandlet på generalforsamlingen:  


Forslag fra bestyrelsen – herefter kaldet B1 til B6: 


B1: Bestyrelsen foreslog at foreningens pantebrev i Arbejdernes Landsbank, skulle indfries hurtigst muligt og 
derefter skulle der oprettes en kassekredit på kr. 500.000,00 


Forslaget blev vedtaget med et markant flertal.  


B2: Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at undersøge de juridiske omstændigheder omkring en 
udmeldelse af Kolonihaveforbundet, herunder udgifter til advokatbistand 


Forslaget blev vedtaget.  


B3: Forslag fra bestyrelsen om honorering af bestyrelsesmedlemmer   


Bestyrelsen foreslog jvf. vedtægternes § 10 stk. 13, at hhv. formand, næstformand og kasserers honorar pr. 
år for bestyrelsesarbejdet, blev hævet fra nuværende kr. 12.000,00 til kr. 18.000,00. Der er dermed tale om 
en stigning på kr. 6.000,00 pr. post.  


Forslaget blev vedtaget. 


B4: Forslag fra bestyrelsen om nyt varmesystem i Fælleshuset  


Bestyrelsen foreslog indkøb af nyt varmesystem til Fælleshuset.  


Yderligere inputs fra bestyrelsen: For nærværende betales kr. 18.000,00 for olie. Det var undersøgt at 
jordvarme vil koste kr. 170.000,00 alene for installationen, mens luft til vand vil koste 135.000,00, for det 
dyreste der er undersøgt. 


Haveejer Henrik Frost gjorde opmærksom på at luft til luft er mest optimalt, da det kan styres hjemmefra.  
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Priserne som fremgik af selve forslaget, var inklusive fjernelse af gammelt oliefyr og opsætning af nyt 
varmesystem. Derudover ville der være udgifter til nødafbryder, elektriker og eventuelt uforudsete 
udgifter, der ville komme oveni de kr. 75.000,00 til ny luft til luft-system vil koste. Det blev ligeledes 
pointeret, at der allerede var afsat kr. 55.000,00 til et nyt varmesystem.   


Forslaget blev herefter vedtaget.  


B5: Forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen på Andelshaveforeningen Stuvehøjgaards 
ordinære generalforsamling den 24. august 2021. 


Efter en del debat frem og tilbage, herunder om hvorvidt der skulle ændres i både vedtægterne og 
ordensreglerne ud fra konsekvensrettelserne jf. Lokalplan 182, nu hvor sagen er anket til Planklagenævnet, 
blev der stillet forslag om følgende ændringsforslag til selve forslag B5 af haveejer Vibeke Klysner:  


Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægterne gennemgås og stemmes om styk for 
styk, grundet at det skal være muligt at tage stilling til ændring af de enkelte paragraffer og ikke kun samlet.  


Ændringsforslaget til forslag B5 blev herefter vedtaget.  


B6: Forslag til ændringer i ordensreglerne fremsat af bestyrelsen på Andelshaveforeningen Stuvehøjgaards 
ordinære generalfor- samling den 24. august 2021  


Konstitueret formand Inge Holtkøtter foreslog herefter at også forslag B6, kom til gennemgang og 
afstemning, til den ekstraordinære generalforsamling, jf. forslag B5.  


Forslaget blev ligeledes vedtaget.  


 


Forslag fra haveejere – herefter kaldet M1 til M4: 


M1: Forslag om en årlig valuar-vurdering af grunde og Fælleshus, for en mere præcis værdiansættelse af 
andelskronen  


Forslagsstiller: Jesper & Ulla Theilade  


Forslag om at bestyrelsen pålægges, at få foretaget en årlig valuar-vurdering af grunde og Fælleshus, til 
brug for en mere præcis og retvisende fastsættelse af andelskronen.  


Forslaget blev vedtaget, dog med en ændring af den sidste linje omkring beløbet størrelse, hvor det er 
bestyrelsen der fastsætter beløbet, og som formentlig vil komme til at ligge et mellem kr. 1.500,00 og kr. 
2.500,00. 
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M2: Åbning af Containergården hver onsdag  


Forslagsstiller: Haveejer Mai Hørmann Jensen  


Forslag om at Containergården holdes åbent for aflevering af haveaffald og dagrenovation, hver onsdag i 
tidsrummet kl. 17.00 til 19.00 i sommerhalvåret. 


Forslaget blev vedtaget. 


M3: Benyttelse af én fuldmagt på den årlige generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære 
generalforsamlinger. 


Forslagsstiller: Susanne Nielsen  


Forslag om man fremover kan medtage én fuldmagt pr. husstand, til foreningens årlige generalforsamling 
samt ved foreningens eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger. Fuldmagten skal naturligvis være 
medbragt af et andet stemmeberettiget medlem.  


Dermed bør vedtægternes § 9.9’s nuværende tekst ”Der kan ikke stemmes ved fuldmagt”, omformuleres til 
(såfremt forslaget vinder flertal): ”Der kan stemmes ved fuldmagt. Der kan maksimalt medtages én 
fuldmagt. Denne fuldmagt skal være medbragt af et andet stemmeberettiget medlem”.  


Forslag blev vedtaget.  


M4: Afskaffelse af fyrværkeri til Sankthansaften  


Forslagsstillere:  
Sanne Høck  
Birthe Flensborg  


Forslag om afskaffelse af fyrværkeri til det årlige Sankt Hans-arrangement. 


Forslaget blev forkastet. 


 


Pkt. 6. Godkendelse af budget  


Bent Lorenzen gennemgik budgettet. 


Der var ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen eller forsamlingen.  


Budgettet blev vedtaget.  
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Pkt. 7. Valg af formand/kasserer jvf. § 10 stk. 3 


a) Valg af formand for 2 år:  
Inge Holtkøtter blev valgt til formand 
 
b) Valg af kasserer for 1 år:  
Annelise Egaa Hansen blev genvalgt til kasserer 


 


Pkt. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer jvf. § 10 stk. 2  


NB! På stemmesedlen fremgik det, at den kun var gældende hvis der blev sat fem krydser. Martin Busk 
rettede til og oplyste om at dette ikke var en lovlig metode og at stemmesedlen derfor var korrekt udfyldt, 
hvis der ikke var sat flere end fem krydser.  


I alt otte kandidater stillede op til fem bestyrelsesposter. Der var på forhånd udsendt kandidatbeskrivelser 
af hver enkelt kandidat, til alle haveejere.  


Følgende kandidater stillede op til bestyrelsen:  
Jeanette Poulsen (villig til genvalg) 
Steen Rejnegaard (villig til genvalg) 
Henning Hansen (villig til genvalg) 
Kirsten Hasman 
Rasmus Havsland 
Karen Busted Stengelshøj  
Merle Normann 
Jeppe Okkels  


NB! Af ovenstående kandidater skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og tre 
bestyrelsesmedlemmer for 1 år, i henhold til vedtægternes § 10 stk. 2. Grundet Corona-situationen, hvor 
der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020, bad bestyrelsen om lov til at konstituere sig selv på 
førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i forhold til hvem der bliver 
bestyrelsesmedlemmer for 2 år og hvem der bliver bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  


Dette blev godkendt af forsamlingen.   


Stemmefordelingen så efterfølgende således ud: 
Jeannettet Poulsen - 59 stemmer 
Rasmus Havsland - 57 stemmer 
Jeppe Okkels - 52 stemmer 
Kirsten Hasman - 51 stemmer 
Karen Busted Stengelshøj - 49 stemmer 
Steen Rejnegaard – 46 stemmer  
Merle Normann – 39 stemmer 
Henning Hansen - 24 stemmer 
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Bestyrelsen ser derefter således ud:  
Inge Holtkøtter (formand) 
Annelise Egaa Hansen (kasserer) 
Jeannette Poulsen  
Rasmus Havsland  
Jeppe Okkels  
Kirsten Hasman  
Karen Busted Stengelshøj 


 


Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter jvf. § 10. stk. 5  


Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt:  
Steen Rejnegaard  
Merle Normann  


 


Pkt. 10. Valg af Vurderingsudvalg for 1 år 


Følgende kandidater stillede op til Vurderingsudvalget:  
Frank H. Pedersen  
Kim Espenhein Sørensen  
Henning Birch Hansen  
Susanne Jeanette Wejp-Olsen  


Alle kandidater blev valgt.  
 
Bestyrelsen henstillede til at endnu en kandidat meldte sig.  


Haveejer Karen Busted Stengelshøj, foreslog sin mand, haveejer Christian Busted Stengelshøj, som nyt 
medlem til Vuderingsudvalget. Christian Busted Stengelshøj blev herefter valgt, selvom han ikke til stede på 
generalforsamlingen. 
 


Pkt. 11. Eventuelt  


Kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen: 


Haveejer Kjeld Schou-Hansen syntes at Stuvehøjgaard-logo på alle sider i de fremsendte dokumenter til 
brug på generalforsamlingen, burde fjernes og kun fremgå af den første side, så man ikke skulle bruge 
unødig med blæk når man printer. Martin Busk noterede sig, at logoerne godt kan undværes på alle sider. 


Derudover spurgte Kjeld Schou-Hansen om hvorfor han havde modtaget mail og dokumenter omkring 
generalforsamling i sit spamfilter. Martin Busk svarede at der ikke nødvendigvis er en årsag til at e-mails 
lander i et spamfilter, men at man kan gå ind på afsenderadressen og krydse af, at man ønsker at modtage 
post fra den direkte i sin indbakke. 
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Haveejer Niels (efternavn ikke noteret) spurgte ind til hvad man fremadrettet vil gøre angående elbiler og 
opladning. Den nyvalgte formand Inge Holtkøtter, oplyste at det er drøftet i forbindelse med den ny 
Lokalplan 182, men at det lige nu er sat på pause.   


Haveejer Kim Espenhein Sørensen foreslog at haveejer Henning Hansen skulle have en tjans som 
Containerplads-bestyrer, nu hvor han ikke længere sidder i bestyrelsen.   


Haveejer Lone Schou-Hansen takkede bestyrelsen for at godt stykke arbejde og glædede sig over at så 
mange var mødt op til årets generalforsamling, ligesom hun syntes det var dejligt med så mange nye og 
unge samt børnefamilier i foreningen.  


Haveejer Annette Rolsted, spurgte ind til om træerne på deres P-plads kunne blive beskåret. Inge Holkøtter 
svarede at den henvendelse skulle ske på kontaktmailen og at hvis man ikke kan selv, skal der en 
professionel til, hvilket ikke kunne vurderes og dermed svares på, på en generalforsamling.  


 
Herefter takkede Martin Busk for god ro og orden samt for den store interesse fra de mange fremmødte 
haveejere og til slut takkede Inge Holtkøtter for en god men lang generalforsamling, for Henning Hansens 
indsats igennem tiden og for det store fremmøde, hvorefter hun lukkede generalforsamlingen kl. 22.58.  


 
Ballerup, den 20. september 2021 – (alle underskrifter er sket elektronisk på næste side) 


 
Som dirigent, 


 


______________________ 
Martin Busk 


 


Som referent, 


 


______________________ 
Merle Normann 


 


Som formand, 


 


______________________ 
Inge Holtkøtter 
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