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ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 
 

R E F E R A T 

 
 
 

 

Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 18.00 afholdt foreningen ordinær generalforsamling i foreningens gård. 
Repræsenteret var 24 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt ud af i alt 33 (endnu 1 lejelejlighed var 
solgt som andel efter den ordinære generalforsamling 2018) andelshavere. De udgjorde over 
72,73%.   
Fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S deltog administrator Carsten Dollerup (CD). 
 

 

Dagsorden var (indleverede forslag er fremhævet med fed skrift): 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi. 
 A.  Godkendelse af årsregnskab. 
 B.  Fastsættelse af andelsværdi. 
 C.  Bestyrelsens fremlæggelse af Bilag 4 om andelsværdien. 
5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering. 
6. Forslag. 
a. Bemyndigelse til at foretage låneomlægning (Bestyrelsen). 

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konvertering af andelsboligforeningens realkreditlån, såfremt 
andelsboligforeningen kan opnå en rente- og/eller ydelsesbesparelse.  

b. Udvidet tilladelse til udlejning (Bestyrelsen). 
Blev vedtaget 2018 og skal forlænges, hvis der er ønske herom. Reglen 
foreslås forlænget frem til og med 1. juni 2020: 

 ”En andelshaver, der har boet i andelsboligen i mindst ½ år, er berettiget til at korttidsudleje sin 
andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritidsmæssige formål. Hver enkelt fremlejeperiode skal mini-
mum være af 2 dages varighed (2 overnatninger) og kan sammenlagt højst udlejes 3 uger pr. kalen-
derår (21 overnatninger) efter denne regel. Bestyrelsen og de øvrige beboere i ejendommen skal se-

nest ved opstart af korttidsudlejningen underrettes om udlejningen. Bestyrelsen kan fastsætte nær-
mere regler for, hvordan underretningen skal ske. Andelshaveren har ansvaret for at foreningens 

husorden og øvrige regler overholdes af fremlejetager. Andelshaver er ansvarlig for de skader på 
fællesejendom, der måtte opstå som følge af udlejning. 

 Andelshaver skal altid informere bestyrelsen om hvordan de kan kontaktes på en hvilken som helst 

givent tidspunkt. Som tidligere angivet er det andelshavers ansvar at fremlejer er bekendt med og 
overholder gældende husorden, her under regler ang. Husdyr og ordning/ regler for renovation. 

 Bestyrelsen kan nægte andelshaver korttidsudlejning i en periode på 2 år, hvis andelshaver ikke 
overholder ovennævnte betingelserne.” 
Da reglen er i strid med vedtægterne skal den vedtages med 2/3 flertal. 

c. Nyt altanprojekt med altaner som de, der er opsat på Dannebrogsgade 16 (Beboerforslag). 
 Der er indsendt forslag om, at der laves et andet / nyt altanprojekt, hvor altanerne, der  

 opsættes, skal svare til de altaner, der er opsat på Dannebrogsgade 16 i forhold til udseende,  stør-
relse og placering. 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

d. Gården: Hvordan kommer vi roderiet til livs? (Beboerforslag). 
 Der stilles forslag om, at man finder en løsning på det rod, der præger gården og sikrer at brugerne 
rydder op efter sig selv. 

e. Forslag om gebyr ved udeblivelse fra arbejdsdage? (Bestyrelsen). 
 Bestyrelsen stiller forslag om at flg. indsættes i vedtægterne som ny § 13, stk. 4: 
 ”Generalforsamlingen kan beslutte, at der ved udførelse af vedligeholdelses-eller forbedringsarbej-

der på fællesområder (fx gård i kælder og loftsarealer) skal være mulighed for at gennemføre fælles-

arbejde med deltagelsespligt. Bestyrelsen indkalder til maksimalt to arbejdsdage pr. kalenderår. Ved 
beslutning om fællesarbejde skal generalforsamlingen vedtage et tillæg til boligafgiften som et en-
gangsbeløb, der skal betales af de andelshavere, der ikke deltager i fællesarbejdet. Beløbet fra sene-

ste vedtagelse gælder, indtil der er vedtaget nyt beløb. Engangsbeløbet kan højst udgøre kr. 300 pr. 
arbejdsdag, andelshaver er udeblevet fra. Der indkaldes til fællesarbejdsdag med mindst 1 måneds 

varsel.” 
f. Skift til ny valuar i 2020 (Beboerforslag). 
 Der stilles forslag om en drøftelse vedr. valget af valuar. Forslagsstiller ønsker en, at man næste år 

hjemtager valuarvurdering fra en anden valuar, som kan levere en højere vurdering. Der ønskes ikke 
en 'vild' vurdering, men en der ligger højere end nuværende. 

g. Køb af et nyt fællestelt (Asivik) (Beboerforslag). 
 Forslag af indkøb af fællestelt til gården, som andelsforeningen kan bruge ved generalforsam-

linger, møder og gårdfester, og som andelshavere kan låne til sammenkomster o.l. Et Asivik 
stjernetelt kan rumme op til 50 personer, er smukkere, mere anvendeligt og lettere at slå op 
end et almindeligt partytelt (fx det som en gruppe beboere har købt og bruger til sammenkom-
ster i gården). Der afsættes kr. 4.000 til købet.  
Se mere her: https://www.spejdersport.dk/asivik-startent-telt.aspx 

h. Tilladelse til knopskydning (Beboerforslag). 
Vi ansøger om at inddrage de kvadratmeter, som der skal til, for at få lavet en tagterrasse. Ud-
førelsen skal være i taget over vores lejlighed i 20, 4 sal, selve konstruktionen læner sig op ad 
den løsning, som Mie og Kristoffer har lavet ud mod gården. Som beskrevet tidligere i doku-
ment. 

i. Oprettelse af børneventeliste (Beboerforslag). 
Forslagsstiller foreslår en venteliste oprettet, som går efter den interne venteliste og før den 
eksterne venteliste.  

7. Forelæggelse af budget og eventuel ændring af boligafgift. 
8. Valg af bestyrelsen, herunder valg af formand.  
 Bestyrelsesmedlemmer på valg er Caroline Krag, Morten G. Boysen og Kristoffer Egefelt. 
 Bestyrelsen opfordrer andelshavere med interesse for bestyrelsesarbejde, andelsforeningen og gården 

til at opstille ved enten at skrive til undertegnede (fx på carsten@4b.dk) eller komme til generalfor-
samlingen hvor der også vil være mulighed for at stille op.  
Der er siden den oprindelige indkaldelse modtaget henvendelse fra hhv. Torben Rysse og Ma-
rie Vinter, der begge gerne stille op til bestyrelsen. 
Endvidere er Jesper W. Jørgensen, Tine Dwinger, Lars Lindberg og formand Toke Heding i bestyrel-
sen. 

9. Eventuelt.  
 

 

Nærværende referat er ikke en ordret eller kronologisk korrekt gengivelse af generalforsamlingens 

drøftelser, men tjener alene som ekstrakt, der dokumenterer trufne beslutninger, samt gengiver væ-

sentlige synspunkter og argumenter.  
 
 

Ad 1 og 2  Valg af dirigent og referent. 

Foreningens formand, Toke Heding (TH), bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog CD 
som dirigent og referent, hvilket generalforsamlingen godkendte. 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

Dirigenten redegjorde for at indkaldelse var afsendt med budget og regnskab d. 28. maj til bestyrel-
sen, der havde omdelt på ejendommen til alle undtagen de, der var tilmeldt kommunikation pr. e-
mail. Endelig var der d. 7. juni afsendt endelig dagsorden til omdeling på ejendommen. Den ende-
lige dagsorden var omdelt til alle.  
Det havde ikke været muligt at få en aftale i stand om at afholde inden udgangen af maj. Man var 
derfor blevet nød til at udskyde til afholdelse i juni, i strid med vedtægternes intention. 
Herefter spurgte dirigenten om der var indleveret forslag, der ikke var på dagsorden. Der var ingen 
markeringer. 
Dirigenten spurgte herefter, om der var indvendinger af nogen art mod generalforsamlingens beslut-
ningsdygtighed eller gennemførelse, hvilket han konstaterede ikke var tilfældet. Dirigenten lod her-
efter føre til referat, at han med de anførte bemærkninger havde fastslået generalforsamlingens be-
slutningsdygtighed.  
Dirigenten redegjorde herefter for, at der var det fornødne antal medlemmer repræsenteret til at ved-
tage punkterne, der forudsatte 2/3 flertal jf. vedtægterne.  
 
 
Ad 3 Bestyrelsens beretning. 

TH fik ordet og aflagde beretningen mundtligt ud fra følgende skriftlige oplæg. 
 

 

Formandens beretning.  
Velkommen til Generalforsamlingen for regnskabsåret 2018. På vegne af bestyrelsen vil jeg takke for frem-
mødet og give en gennemgang af året der er gået og en status på hvad næste år vil bringe.  

 
Foreningen har fået istandsat trappeopgangene i Dannebrogsgade 18 og 22. Projektet har været styret af 
Tine, der har brugt meget tid både i planlægningen i løbet af efteråret og under selve udførslen starten af 

2019. Caroline har tilbudt sin professionelle assistance og har stået for design og materialevalg. Desværre 

er vi usikre på kvaliteten af det gulvarbejde der er lavet, udført af en underentreprenør. Caroline og Morten 

har kæmpet en hård kamp for at finde en løsning på dette og få entreprenøren til at forstå vores anke. Vi vil 
være sikre på at foreningen får det produkt vi har betalt for.  
 

Et andet stort projekt, foreningens hvide hval, altanprojektet er der ligeledes brugt meget tid på – det har 
været igennem flere faser bare i løbet af det sidste år. Vi er glade for at kunne sige, at vi er et sted hvor vi 

føler os ret sikre på at projektet kan gennemføres og at opbakningen er tilstrækkelig til dette. Tine har brugt 
meget tid, energi og ekspertise på at få det bevæget i den rigtige retning og i bestyrelsen er vi sikre på at an-

delshaverne bliver rigtig godt tilfredse med de løsninger der ligger i projekteringen, når de først kommer til 
udførsel. Det er bestyrelsens topprioritet for næste år – det skal bare færdiggøres!  
 

Vi har fået lavet en tilstandsrapport på ejendommene, den vil vi arbejde videre med næste og kommende år. I 
den forbindelse har vi startet kælderprojektet – det udsprang af at vi gerne ville have taget nogle svampeprø-

ver, men at det viser sig at det mange steder er fuldkommen umuligt at komme til i kældrene. Vi bliver nød til 

at få ryddet op! Vi spilder en stor ressource for alle andelshavere ved at kældrene er så fyldt med gammelt 
skrammel og cykler – lad os få frigjort noget plads til alles bedste. Tine og Lars har taget de første skridt til 

at få projektet i gang og det har tydeliggjort et behov for oprydning og arbejdsdage og vi har i den sammen-
hæng også opsagt individuelle andelshaveres brugsret til kældrene.  

 
Caroline vil give en gennemgang af Gårdlaugets år bagefter, men jeg vil gerne opfordre til at man tænker 
over hvilken fantastisk gård vi har og hvor heldige vi er at have den, her inde midt i København.  

 
Ud over de større projekter har bestyrelsen også arbejdet med en masse opgaver som udslamning af vandtil-

førslen, oversvømning af kælderen i 24, foreningens internet - tak til Christian Gydesen for hjælp med dette, 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

reparation of dørtelefoner, dørskilte – tak til Bo for hjælp med disse, køb/salg af andele, istandsættelsespro-
jekter påtaget af individuelle andelshavere og mange, mange flere emner.  

 
Sidste efterår solgte vi den tredjesidste lejelejlighed og vi er dermed en andelshaver mere ved dette års gene-
ralforsamling sammenlignet med sidste års. Jeg vil gerne ønske god vind til de andelshavere der er flyttet i 

løbet af året og sige rigtig hjertelig velkommen til dem der er her for første gang.  
 

Vi kommer ind på det i gennemgangen af regnskabet, men økonomien er sund og andelsforeningen er i rigtig 
god form.  
 

Fra dette år og frem ligger alle referater fra bestyrelsesmøder på vores allesammens favorit hjemmeside, 
www.dannebrogsgade.dk. Lars har gjort et stort arbejde med at sørge for at den løbende er opdateret og vi 

vil i det nye år forsøge at udvide med mere spændende ”content” som ”how-to”-vejledninger og håndvær-
kerlister. Her har I alle mulighed for at følge med I hvad bestyrelsen arbejder med og hvilke beslutninger der 

bliver truffet og alle skal være meget velkomne til at skrive til bestyrelsen@dannebrogsgade.dk hvis I har 

spørgsmål eller forslag. Referaterne er en del af en proces i retning af mere åbenhed og samarbejde mellem 
andelshaverne og bestyrelsen. I den forbindelse vil vi også sikre at der bliver holdt en reel afstemning om 

pladserne til bestyrelsen fremover og opfordre alle med interesse for bestyrelsesarbejde, andelsforeningen 
og gården til at stille op og/eller komme til generalforsamlingerne og stemme. Vi håber også på at denne 
proces vil være med til at øge opbakningen, når der for eksempel skal træffes beslutninger, det være sig i for-

bindelse med større projekter som trappeopgangene eller altanprojektet eller mindre beslutninger der bare 
skal tages.  

 
Med venlig hilsen,  

Toke 
 

 

I forlængelse af selve beretningen: 
- Blev der hilst velkommen til de tre nye andelshavere; Mette, Martin og Joanna.  
- Blev der spurgt til bestyrelsens plan for kælderprojektet. Planen var at indrette fælles møbelopbe-
varing bag gitter med lås på i den tørre / sunde del af kælderen. Det var også muligt, der ville blive 
indrettet et simpelt køkken og rum til bestyrelse eller vicevært, da der var en del, man havde brug 
for et sted til. Tanken var, at man ville benytte en arbejdsdag til at rydde op i kælderen, for der er 
rigtig meget. Man havde ifm. tilstandsrapporten ikke kunnet komme til områder, hvor man ville ud-
tage prøver. Der var en udtalt mistanke om, at det meste henstillede var tidligere beboeres henstil-
lede effekter. Bestyrelsen oplyste, at den ikke vidste hvornår projektet ville være afsluttet og oply-
ste, at man var blevet rådet til ikke bare at smide effekter ud. Man skal være meget sikker før man 
smider indbo ud. 
- Blev det oplyst, at det røde hjørnehus nu var værested uden aftenvagt. Beboerne havde bedt om og 
fået nøgler. Det kunne derfor godt være, at der blev lidt mere ’hurlumhej’. Bestyrelsen håbede det 
ville gå godt fremadrettet. 
 
Beretning fra gårdlauget Westend III 
Foreningens gårdlaugsrepræsentant, Caroline Krag aflagde beretning for gårdlauget mundtligt med 
følgende hovedpunkter: 
 

 

Økonomi med Westend IV og krav fra samme. 
Der var igen i 2018 brugt mange kræfter og afholdt flere møder ifm. uenighed med Westend Karré 

IV, som benytter halvdelen af skraldeskurene i gården. Håbet var p.t. at man kunne få tinglyst en ny 

økonomisk aftale, så det bliver meget sikrere, at vi ikke igen om få år skal tage den diskussion igen. 

Det havde været særdeles tungt.  
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Westend IVs bestyrelse havde stillet krav om, at deres beboere også skulle have adgang til gården. 

Den sag var afsluttet. Der er ikke længere nogen disput med Westend IV om brugsret til gården. 

Der er sendt brev fra gården via advokat til kommunen om det. 

 

Afslutning af tagprojektet med skraldeskurene. 
Den gamle konstruktion var repareret som planlagt og der var anlagt grønne tage på skraldeskur-

ende. Alle (voksne) må meget gerne hjælpe med at holde de grønne tage fri for større genstande, 

hvis der ligger nogle på taget. 

 

Pleje af gårdens grønne og bierne. 
Vi har inviteret Arborist, som skal gennemføre pleje og kronesoignering. Det vil formentlig være i 

august / september arboristen kommer. De dejlige træer skulle meget gerne fremstå meget pænere 

derefter.  

Der var har spredt ca. 5 ton jord sidste år for at gøde jorden. Der behøver derfor ikke blive gødet i 

gården. Beboerbedene må man gerne gøde. Der var bestilt mere jord.  

Der var etableret to store bede, som er til bier. Børnene er rigtig gode til at passe på bierne.  

 

Tiltag vedrørende indretning af gården. 
Der kommer ny træterrasse, og vi er ved at forbedre yderområderne, fx med bænke- og bordsæt. 

Der kommer ny gynge til erstatning for den gamle og er stadig planer om tørrestativ.  

 

Sortering af skrald. 
Tak til alle, der er gode til at sortere skraldet. Og til de som kan blive bedre; husk at klappe papkas-

serne sammen. Der står en flaskecontainer længere nede, hvis den ene er fyldt.  

Byggeaffald, må man IKKE komme i storskrald eller dagrenovation. Brug ’Big Bags’ og få dem 
væk som aftalt. Murpuds osv. må ikke kommes i brøndene. Spørg gårdlauget, hvis man I et bygge-

projekt, så man kan få at vide, hvad man skal gøre. Hellere spørge for meget end for lidt. Storskrald 

skal sættes forsvarligt og fornuftigt så det hele ikke roder, og så der er plads til mere. 
 

 

Der var spontan applaus til Caroline og gårdlauget for indsatsen. 
 
Dirigenten konkluderede herefter, idet, der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål, at 
beretningerne, var taget til efterretning af generalforsamlingen.  
 
 
Ad 4 Godkendelse af årsregnskab… 

CD gennemgik årsregnskabet for 2018 og bl.a. flg. blev fremhævet og / eller drøftet undervejs: 
- Revisors anmærkningsfri påtegning, 
- Salg af tidligere lejelejlighed som andel havde medført reduceret lejeindtægt og øgede indtægter 
fra boligafgift. 
- Indtægter og udgifter til antenne og internet skulle flyttes til balancen jf. sidste års beslutning 
herom, så overskuddet på opkrævningerne til TV og internet kunne benyttes til fremtidig vedlige-
holdelse, gebyrer og eller opdateringer af anlæg. Vi kunne så senere nedsætte prisen på internet, når 
vi har en buffer. 
- Der ville fremover fra 2020 ikke være indtægter på kælderleje, da de udlejede rum var opsagt i lø-
bet af 2019. 
- Udgifter til el på fællesområder var steget, mens udgiften til vand og renovation var faldet. 
- Mindre overskridelse på vedligeholdelsen. Der var arbejde i gang med at få afsluttet tilstandsrap-
port med vedligeholdelsesplan, som endnu ikke var afsluttet 
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- En stor del af trapperenoveringen var først faktureret i 2019. 
- Overskridelsen på foreningsomkostninger skyldtes hhv. databehandleraftale, der var en engangs-
udgift på (ca. 2.900 til administrator), stigning hos revisor, stigning i varmeregnskabsprisen og sti-
gende gebyrer ifm. opkrævninger. 
- Salget af lejelejligheder som andele havde bidraget til en stor stigning i likviderne.  
- Stigningen i valuarvurderingen (kr. 1,625 mio.). 
- Der var bestilt beregning på om det kunne betale sig at lægge lån 1 om (støttet 6,9%), men det så 
ikke så attraktivt ud pga. konsekvenserne for støtten. Det gav mere mening, at indfri lånet, hvis man 
benyttede noget af likviditeten til at indfri lånet. Om den likviditet var til rådighed, ville man kunne 
vurdere, når tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan var på afsluttet. 
- Det forventede likviditetspres vedr. lån 2, som man skulle begynde på at afdrage fra 1. januar 2019 
udeblev pga. en fejl hos Danske Bank. Lånet var ved oprettelsen blevet registreret som afdragsfrit 
til 2038. Afdragsfriheden var derfor blot blevet forlænget d. 1. januar 2019. Til gengæld var lånet 
var meget billigt forrentet (F5 lån) og Danske Bank ville tilbyde reduceret bidragssats, eller gratis 
låneomlægning, hvis foreningen ønskede dette. Men kurstabet alene, gjorde en indfrielse så tæt på 
1. januar 2019 meget lidt attraktiv iflg. CD. 
- Der blev spurgt til tab på lejere. Man drøftede de to salg af lejelejligheder som andele. Der var i 
begge tilfælde tale om dødsbo. Særligt 18, st.th. blev drøftet. Nogle andelshavere mente, at lejemå-
let havde stået ledigt længe. Det blev oplyst, at andelshaver overtog efter to måneders tomgang, 
hvilket virkede ”mystisk”. Det blev forklaret, at boet havde lejligheden en væsentlig del af den peri-
ode, det stod tomt. Det var blevet en lidt tung affære, idet en af lejers arvinger havde prøvet at be-
vise, at arvingen havde ret til lejemålet. Det havde derfor trukket ud, men lejers arving kunne ikke 
løfte beviset for at have boet sammen med den afdøde. Bestyrelsen oplyste, at man var glade for at 
udlejningen nu var stoppet. Lejligheden var overtaget af andelshaver i november 2018 og havde nok 
set tom ud, mens andelshaver satte den i stand. Lejligheden blev solgt via den interne venteliste og 
der havde været 20 forbi for at se lejligheden. Man havde afskrevet tilgodehavende hos de to døds-
boer, da der var tale om mindre beløb og der ikke var udsigt til at få pengene hjem.  
Ref.: På 18, st. th. var afskrevet kr. 907,10, mens der på den anden var afskrevet kr. 1.362,59. For 

begges vedkommende var det afskrevne vedr. varmeregnskab. Resten af lejetabet på beboelseslej-

lighederne vedrørte tomgang på to måneder for begge lejligheders vedkommende.  

Som det blev nævnt af bestyrelsen var der kommet et væsentligt beløb retur pga. indestående på de 

to lejligheders konti for indvendig vedligeholdelse (i alt kr. 135.285). 

 
- Resultatet efter afdrag i form af overskud på kr. 12.906 ville blive påvirket af at flytte an-
tenne og internet til balancen. Selv driftsregnskabet med dette ændringsforslag, blev herefter 
enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 4B … fastsættelse af andelsværdi. 

CD gennemgik opgørelsen af andelsværdien og fremhævede: 
- At reserven kunne forøges med intakt andelsværdi til kr. 4.235.957. 
- Enkelte nøgletal under note 23 og fremhævede K3 (kr. 19.713 pr m²). 
 
Der startede debat om valuarrapporten og tilgangen til andelsværdiens fastsættelse. Dirigenten su-
spenderede fastsættelse af andelsværdien med den begrundelse, at flere af argumenterne ikke for-
hold sig til fastsættelse af andelsværdien ud fra regnskabet eller den hjemtagne valuarrapport. Det 
gav iflg. dirigenten ikke mening, at forsøge at træffe beslutning om andelsværdi før pkt. 6F var be-
handlet.  
Ref.: Se indholdet af den debat under pkt. 6F i nærværende referat.  
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

Ifm. behandlingen af pkt. 6F, blev der stillet spørgsmålstegn ved opstillingen af reserven i regnska-
bet. Dirigenten var også noget forvirret, men oplyste, at han havde fuld tillid til at revisor havde styr 
på sine tal. 
Ref.: Under drøftelsen blev der på side 12 fremhævet, at her summes ”Andre Reserver” op til kr. 
4.235.957 med henvisning til note nummer 16. Under note 16 angives i venstre talkolonne (Reserve 

for at imødegå værdiforringelser) 2.598.399 og i højre talkolonne (Reserve til vedligeholdelse af 

ejendom) 1.638.558. Summen af disse to reserver udgør de førnævnte kr. 4.235.957 og revisors tal 

stemmer således. 

Dirigenten undskylder ved referatets afslutning den forvirring hans egen forbigående forvirring 

måtte have medført. 

Der var som påpeget af dirigenten en mindre uoverensstemmelse i regnskabet idet K1 og K3 på sid-

ste side i regnskabet var anført forkert. K1 skulle være 15.550,00 kr. pr. m² og K3 skulle være 

19.713 kr. pr. m². 

 
Der blev stillet to ændringsforslag til fastsættelse af andelsværdi. Dirigenten fremhævede, at det før-
ste forslag, der opnåede flertal blandt afgivne stemmer ville gælde. Blev ingen af ændringsforsla-
gene vedtaget, ville andelskronen blive som anført i regnskabet. 
- Der blev stemt om det mest vidtgående ændringsforslag først med en reserve på kr. 1.746.357, 
som blev nedstemt med 3 stemmer for og resten imod.  
- Der blev herefter stemt om en reserve på kr. 3.276.250, som blev nedstemt med 5 for og resten 
imod.  
- Herefter konstaterede dirigenten at andelsværdien jf. regnskabet udgjorde 15.550 kr. pr. m². 
 
 
Ad 4C Bestyrelsens fremlæggelse af regnskabets bilag 4 om andelsværdien. 

CD gennemgik bilaget med samtlige anførte tal i en sekretærfunktion for bestyrelsen. 
 
 
Ad 5 Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering 

Bestyrelsen var i færd med at afslutte behandlingen af den tilstandsrapport med vedligeholdelses-
plan, som var bestilt i forlængelse af beslutningen herom i 2018. 
Man afventede, at der blev taget svampeprøver.  
Bestyrelsen ville vende tilbage og vidste, hvem det var man skulle have fat i for at kunne komme 
videre.  
 
 
Ad 6A Bestyrelsen bemyndiges til at foretage konvertering af andelsboligforeningens real-

kreditlån såfremt andelsboligforeningen kan opnå en rente og / eller ydelsesbespa-
relse (Bestyrelsen). 

Dirigenten påpegede, at det tilbagevendende forslag ville kunne komme i spil i løbet af 2019, hvis 
man besluttede at indfri ’Lån 2’ fra regnskabet.  
Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

Ad 6B Udvidet tilladelse til udlejning. 

CD redegjorde for at forslaget, da det var i strid med vedtægterne ville skulle behandles som en 
vedtægtsændring. Det blev fremhævet, at meningen med, at vedtage forslaget hvert år og ikke ind-
sætte det i vedtægterne var, at det var nemmere at afskaffe tilladelsen, hvis det ’løb løbsk’ end, hvis 
vedtægterne først var ændret.  
 
En andelshaver mente, at forslaget var en begrænsning af reglerne om at leje ud og ikke en udvi-
delse. Bestyrelsen oplyste, at forslaget var inspireret af ABFs forslag. 
 
En andelshaver oplyste, at bundfradraget for udlejning stiger til 50.000 i 2019 og 2020 og derefter 
kr.11.000 pr. år. 
 
Herefter blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad 6C Nyt altanprojekt med altaner som de, der er opsat på Dannebrogsgade 16 (Beboer-

forslag). 

Dirigenten redegjorde for at forslagets vedtagelse forudsatte 2/3 flertal, da det skal ændre på et pro-
jekt, der er vedtaget med 2/3 flertal. 
 
Forslagsstiller fik herefter ordet og forklarede, at ønsket var et projekt, som det, der er gennemført i 
naboejendommen (nr. 16). Forslagsstiller anførte, at det ville være nemmere projekt, og oplyste, at 
han havde været i kontakt med Altana, der gerne ville stå for projektet. Endvidere var forslagsstiller 
overbevist om at kommunen ville godkende projektet.  
 
Det eksisterende altanprojekts udvalg, bestående af én person, oplyste, at det igangværende projekt, 
havde været så lang tid undervejs som det havde, bl.a. fordi man havde forsøgt, at få et projekt igen-
nem, som flest muligt kunne acceptere eller ville være med i og hvad der var bedst for de fleste. Der 
var derfor bl.a. lavet skyggediagrammer for at illustrere påvirkningen hos de, som ikke kunne få al-
taner. Der havde været så mange afstemninger og foreslåede ændringer, at det havde været medvir-
kende til at hele processen var blevet meget langstrakt.  
Det ville ikke blive så nemt at gennemføre som i 16, da 16 bl.a. som udlejningsejendom kunne 
komme omkring beslutningsprocessen væsentligt nemmere. Det var ikke alle beboere, der havde 
ønsket altanerne. De 10 beboere i 18, som ikke fik altan, ville de sige ja tak til et nyt projekt med 
den type altaner som i 16? Der var delte holdninger i forhold til om altanerne i 16 var pænere end 
det planlagte projekt og ikke enighed om, hvorvidt det var Kontech eller Altana, der havde gennem-
ført projektet i nr. 16. Altanudvalget mente, at det var meget tvivlsomt, at projektet var blevet god-
kendt, hvis kommunen havde været opmærksom på, at de inddækkede ’altaner’ i nr. 18, var bolig-
areal. Det havde kommunen nemlig ikke været opmærksom, men den problemstilling ville være ak-
tuel med tilsvarende altaner på nummer 20. Det ville være en tung diskussion at tage endnu en gang 
og der var allerede klaget fra beboere i 18 over altanerne i nr. 16. ABF havde iflg. altanudvalget op-
lyst, at det var helt klart ulovligt, hvad der sket i 16 i forhold til indbliksgener. 
 
Forslagsstiller mente at det var en stor fejl, at man ikke havde vedtaget et fælles altanprojekt, hvor 
alle fik altan, samt at der ikke burde være mulighed for at vælge fra når man overtog en lejlighed, 
der var tilmeldt projektet. Altanudvalget og administrator bekræftede, at det ikke var muligt at træde 
ud af projektet, når man købte en andel, der var tilmeldt projektet.  
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Da der ikke var flere kommentarer eller markeringer, blev der gennemført en afstemning om, 
hvorvidt der skulle vedtages nyt altanprojekt. Der var ingen, der stemt for forslaget. 
 
 
Ad 6D Gården: Hvordan kommer vi roderiet til livs? (Beboerforslag). 

Ref.: I forbindelse med forslagets behandling, spurgte nogle, om forslaget overhovedet kunne be-

handles. Dirigenten oplyste, at det kunne det godt, da der jo ikke var lagt op til andet end en drøf-

telse. 

 
Forslagsstiller fik ordet og forklarede, at foreningens ”superdejlige” gård var præget af flere bebo-
ere, børn og mere udendørs aktivitet generelt.  Der var en drøftelse af forslaget og gårdens udfor-
dringer med flg. centrale synspunkter: 
-  Gården skulle kunne bruges til alle slags aktiviteter, herunder børns leg, fester, bryllup, gæstemid-
dag osv.  
- Forslagsstiller anførte, at da gården ikke kun er en legeplads, burde alle efterlade den, så gården er 
klar til brug for de næste. Hvis nogle børn ikke selv kunne rydde op efter deres aktiviteter, måtte det 
være forældrenes ansvar at rydde op og ikke bare lod vandet løbe osv. 
- Der blev bedt om, at de, der griller eller ryger viser hensyn ved at få røgen væk fra ejendommens 
facade. Flere oplyste, at det kunne være meget generende. Det blev ligeledes fremhævet, at skodder 
skal smides ud og ikke bare smides på græsplæne osv. En løsning på cigaretskodder kunne drøftes 
via gårdlauget, herunder fx med nogle holdbare beholdere, der kan skoddes i. 
- Enkelte udtrykte klar enighed med forslagsstiller, og fremhævede, at flere opgaver i gården løses 
nemmere, når det ikke roder. En andelshaver oplyste, at han gerne smed ud, hvad der lå tilbage. Det 
blev foreslået, at man lavede et sted, hvor glemte effekter kunne lægges og afhentes efter aftale eller 
på et fast ugentligt tidspunkt. En anden påpegede, at der altså ikke var mange steder at gøre af tin-
gene. En anden anførte, at det da var dejligt, at der var ting, som børnene bare kunne komme ned og 
lege med. Det blev foreslået, at man indrettede nogle steder i gården, hvor de ting alle måtte bruge, 
kunne stilles, når de ikke er i brug. 
- Gårdlauget havde planlagt cykeloprydning.  
- Et af rummene i kælderen kunne måske på sigt benyttes til at stille tingene til gården, så der var et 
sted at stille tingene; et delerum for alle. 
 
Dirigenten rundede drøftelserne af og bad om en vejledende afstemning, hvor man forhørte 
om holdning til at alle rydde op efter sig selv. Hele forsamlingen støttede den tanke. 
 
 
Ad 6E  Forslag om gebyr ved udeblivelse fra arbejdsdage (Bestyrelsen). 

Dirigenten redegjorde kort for, at forslaget forudsætte 2/3 flertal blandt de repræsenterede, da der 
var tale om en vedtægtsændring.  
 
Forslaget blev kort drøftet. Det blev drøftet, at der ikke var afholdt arbejdsdage i længere tid. Tan-
ken var – blev det forklaret – at indføre dem, men at vedtage forslaget, så man var mere sikker på, 
at der også kom nogle.  
En andelshaver anførte, at det var helt urimeligt, hvis man skulle være med til at rydde andres rod 
op i kælderen eller betale, hvis man udeblev. Bestyrelsen oplyste, at der var meget andet, der skulle 
laves en oprydning af efterladt indbo.  
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Bestyrelsen blev spurgt, hvordan den ville bruge de penge, der kunne komme ind, hvis man indførte 
forslaget. Det ville være fx til bespisning af de fremmødte og til at få udført arbejde, som man ikke 
nåede på dagen. 
 
Forslaget faldt herefter, da det blot opnåede 14 stemmer for ud af de repræsenterede 24 og 
dermed ikke 2/3 flertal. 
 
 
Ad 6F Skift til ny valuar i 2020 (Beboerforslag). 

Ref.: Forslaget blev drøftet da dirigenten suspenderede behandlingen af pkt. 4B: 

 
Dirigenten indledte punktets behandling med det forslag, at debatten var åben og alt om andels-
værdi, den aktuelle valuarvurdering og næste års vurdering kunne drøftes. 
 
TH krævede, at CD svarede på, hvordan han som administrator kunne gå imod revisors andelskrone 
i det første regnskabsudkast, hvor revisor fastholdt reserve på 3%.  
CD oplyste, at han som administrator, var blevet bedt om at redegøre skriftligt for, hvorfor det var 
hans anbefaling, at man brugte stigningen i valuarvurderingens værdiansættelse til at øge reserven. 
CD forklarede, at han – som anført i det skriftlige svar – kom med den anbefaling, fordi: 
-  Flere andelshavere på tidligere generalforsamlinger, havde givet udtryk for at de ville gøre meget 
for an undgå, at nuværende eller fremtidige andelshavere løb en risiko for, at være teknisk insol-
vente, altså at man skylder mere for sin lejlighed end den er værd pga. værdifald. 
-  Der fortsat ikke forelå en tilstandsrapport med vedligeholdelsesplan. Dermed vidste foreningen 
ikke hvilket behov, der ville være for vedligeholdelse og hvor stor reserven burde være.  
- CD anbefalede, at reserven, blev fastsat man med udgangspunkt i den aktuelle værdi regnskabet. 
Ikke ud fra en mulig højere værdi fra anden side.  
- Med dette udgangspunkt, var det CDs anbefaling at øge reserven nu, hvor der var en stigning og 
var mulighed for at lade den stige uden at falde i andelsværdi og derved forøge reserven til mere 
end 3%, ikke mindst henset til at vedligeholdelsesplanen ikke forelå endnu. 
 
Der udspandt sig en livlig debat med følgende hovedpunkter og argumenter: 
 
Argumenter for en lavere andelsværdi, stor reserve og nuværende valuar. 
- Vi er et flertal i bestyrelsen, der gerne vil have, at lejlighederne ikke bliver for dyre. Andelsvær-
dien fastsættes med henblik på dem, der bor eller vil bo her og ikke dem, der ønsker at sælge.  
- Hvad er det for en forening, vi vil have? Er den for dem, der bor her, eller dem der vil sælge? 
- Der har været købere, der blev teknisk insolvente efter køb af andel i ejendommen.  
- Det giver ingen mening at bruge ca. 20 tkr. årligt på en valuar. Vi kan ligeså godt benytte den of-
fentlige vurdering og spare de penge. 
- P.t. har vi ingen problemer med at sælge, men sætter vi prisen meget op, så kan vi havne, hvor vi 
har været før; hvor det bliver rigtig svært at sælge de små lejligheder.  
- En andelshaver anførte, at det ikke kun handlede om ’politik’. Det kan have konsekvenser for om 
folk kan købe lejlighederne, hvis vi sætter en høj andelsværdi. Flere banker kigger ikke på forenin-
gens andelsværdi, men beregner selv om de synes værdien er korrekt først. Dernæst kigger de på 
foreningens regnskabet og andelsværdien. Er den sat meget højt, kan det betyde, at foreningens 
økonomi vurderes mindre sund. Andelshaveren oplyste, at hun netop selv havde været møllen igen-
nem hos egen bank, uden hun var ved at hverken købe eller sælge.  
- Hvis den anslåede værdi er korrekt, så har vi næsten ingen reserve til vores vedligeholdelse.  
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Argumenter for en højere andelsværdi, valuarvurdering eller lavere reserve. 
- Vi skal ikke holde priserne nede pga. sociale formål. Det er ikke foreningens opgave og vi må for-
holde os til værdierne i byen omkring os. Maksimalpriser hører til i dagens Danmark. 
- De offentlige ejendomsvurderinger er håbløst bagefter. Det handler ikke om at få en urealistisk el-
ler farlig vurdering, men en vurdering, der ligger tættere på, hvad den reelle værdi er. 
- En højere vurdering behøver ikke betyde, at vi sætter andelsværdien op. Vi kan lade reserven stige 
i stedet for andelsværdien, så vi har til fremtidig vedligeholdelse.  
- Vi behøver ikke skifte valuar. Vi skal bare bede om en mere tidssvarende vurdering.  
- Køber man sin bolig, så er der altid en risiko for at værdien falder. Sådan er det også for folk, der 
køber ejerboliger.  
- I mange sammenlignelige foreninger er prisen meget højere pr. m². Bare fordi andelsværdien 
måtte være høj behøver man jo ikke sælge til den værdi. 
- Der var fordele ved en høj vurdering, for dem som bliver i foreningen, herunder, at de har mulig-
hed for at belåne en højere værdi.  
 
Valuarrapporten. 
- Et bestyrelsesmedlem anførte, at valuarrapporten var problematisk, da det var aftalt, at man skulle 
hjemtage valuarrapport, og så havde man bedt om en lav vurdering. Valuarrapporten var dermed et 
bestillingsarbejde. Resten af bestyrelsen protesterede over det udsagn.  
- Valuarvurderingen handler om, at man vurdere ejendommen som udlejningsejendom. Der står i 
den, at huslejen på vores ejendom skulle være 5.000 til 10.000 kroner efter en periode med istand-
sættelse. Valuaren har endvidere afsat en reserve i sin vurdering på 2,0 mio. i hensættelser. De sæt-
ter en lavere husleje, hvor de sætter den kr. 1.000 / m². Der antages en forrentningsprocent, der er 
ca. 1% højere end det nuværende markedsniveau iflg. valuaren selv. Lejereduktionen er for høj og 
pga. reserven i valuarrapporten har vi reelt en højere reserve end vi kan se i vores regnskab.  
- Den nye offentlige vurdering var ikke på trapperne. Den var foreløbigt udsat, så der endnu var – 
formentlig mindst – et par år til den kom. 
 
Ejendommens vedligeholdelsesbehov. 
- Vi kan lade andelsværdien stige, når vi ved, hvad vi skal gøre ved ejendommen, altså når vi ken-
der behovet fra vedligeholdelsesplanen. 
- Vedligeholdelsesplanen er på vej. Det kan være ganske store udgifter vi står overfor. Vi har alle-
rede fået det råd, at vi burde etablere omfangsdræn i forhold til ejendommens bevarelse.  
- Vi brugte 7,5 til 10 mio. på seneste store renovering. Det var ikke en meget stor sag, men facade 
og vinduer. 
 
Der blev herefter gennemført afstemning om skift til ny valuar i 2020. Dirigenten afstemte afstem-
ningstemaet med forslagsstiller, så der blev stemt om, ”foreningens skulle skifte til en valuar med 
en mere markedstilsvarende vurdering til årsregnskabet for 2019”. 
Forslaget blev herefter nedstemt med 6 stemmer for og 18 imod. Dirigenten konkluderede så-
ledes, at foreningen ville beholde nuværende valuar.  
 
 
Ad 6G Køb af et nyt fællestelt (Beboerforslag). 

Punktet blev kort drøftet. Forslagsstiller forklarede, at hun var inspireret efter at have set et tilsva-
rende telt i gården. Det var nemt at sætte op og virker rigtig godt og skulle være fællestelt, som alle 
kunne låne. Det koster kr. 4.000 og vejer 22 kilo. Vores nuværende telt er svært at sætte op og er 
faktisk privat ejet af ca. 14 lejligheder (oplyst af anden andelshaver).  
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Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad 6H Tilladelse til knopskydning (Beboerforslag). 

CD oplyste, at det var hans klare anbefaling, at foreningen behandlede forslaget ud fra samme ram-
mer og vilkår som den tidligere knopskydning. Han understregede, at det for at sikre forening og 
andelshaver vidste, hvad de gik ind til, burde foregå sådan, at der kommer tal på bordet før endelig 
tilladelse. Hvis forslagsstiller skaffer opmåling og pris på istandsættelse af området som ’råareal’, 
så ved foreningen, hvilken udgift, den accepterer bliver modregnet i områdets værdi og andelshaver, 
hvad det kommer til at koste i alt. 
Under alle omstændigheder, anførte CD, så var værdien for foreningen på den længere bane, at der 
ville blive mere areal, der betalte boligafgift efter en eventuel udvidelse.  
 
Forslagsstiller forklarede, at de rigtig gerne knopskyde og etablere altan. Spørgsmålet gik på om 
man kunne få lov at gå videre.  
 
Det blev herefter aftalt, at man gennemførte vejledende afstemning, hvor man bad om en in-
dikation af, om foreningens medlemmer var overvejende positivt stemt for at godkende et for-
slag med tilladelse til knopskydning, hvis økonomi og areal var beskrevet i et fremtidigt for-
slag. Samtlige indikerede at være overvejende positivt stemt for dette.  
 
 
Ad 6I Oprettelse af børneventeliste (Beboerforslag). 

Dirigenten oplyste at forslaget ikke kunne vedtages uden vedtægtsændring og derfor skulle være 
formuleret til indkaldelsen. Han foreslog, at man drøftede forslaget og gennemførte vejledende af-
stemning herefter, hvilket forslagsstiller indvilligede i. 
 
Forslagsstiller oplyste, at det blot handlede om, at børnene ikke p.t. selvstændigt kunne stå på den 
interne venteliste. Tanken var at børn af andelshavere, der allerede stod på den eksterne venteliste, 
kunne flyttes over på en ny børneliste med deres nuværende anciennitet. 
 
Det blev foreslået, at man lod andelshavernes børn stå på den interne venteliste. CD frarådede 
denne model, da man ikke normalt kan dele andelsbeviset ud som rettigheder til flere selvstændige 
personer.  
Der blev spurgt til, hvad der skulle ske med dem på børnelisten, hvis forældrene ikke boede i for-
eningen længere? 
Det blev foreslået, at bestyrelsen administrerede en børneliste. Der var lidt divergerende opfattelser 
blandt tidligere bestyrelsesmedlemmer om, hvorvidt det havde været uproblematisk eller temmelig 
bøvlet, at administrere tidligere.  
 
En andelshaver spurgte om ikke bare man skulle nedlægge den eksterne venteliste, men en anden 
påpegede, at man så igen ville få risiko for at nogle krævede penge under bordet eller lignende ved 
salg.  
Den vejledende afstemning, blev herefter gennemført, og der var overvældende flertal for, at 
forslagsstiller, formulerer forslag om børneliste til fremlæggelse på en kommende generalfor-
samling, gerne en kommende ekstraordinær generalforsamling. 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

Ad 7  Forelæggelse af budget og eventuel ændring af boligafgift. 

CD gennemgik det udsendte budgetforslag. 
 
Det blev aftalt, at man jf. drøftelserne herom flytter antenne og internet til balancen, så overskuddet 
derfra giver en buffer til omkostninger og fremtidig vedligeholdelse eller investeringer i de facilite-
ter. 
Det blev påpeget af bestyrelsen, at den store post til vedligeholdelse handlede om trapperenoverin-
gen, der blev vedtaget i 2018, som i al væsentlighed var betalt i 2019. 
 
Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget med beslutning om at flytte antenne og internet 
indtægter og udgifter til balancen. 
 
 
Ad 8 Valg af bestyrelse 

På valg var Caroline, Morten G. Boysen og Kristoffer Egefelt. Af disse ønskede Morten G. Boysen 
genvalg.  
Der var mulighed for at vælge op til 3 bestyrelsesmedlemmer og flg. stillede op til posterne: 
Morten G. Boysen, Marie Vinter, Torben Rysse, Joanna Calage, Rasmus Friis Knudsen.  
 
Der blev gennemført skriftlig afstemning og alle fik mulighed for at skrive op til tre navne på en 
stemmeseddel. Efter optælling var følgende valgt med flest stemmer for: 
Marie Vinter (17 stemmer), Joanna Calage (15 stemmer) og Morten G. Boysen (15 stemmer).  
 
Som eneste suppleant kandidat stillede Choki Lindberg op og blev enstemmigt valgt som hhv. sup-
pleant og repræsentant til gårdlaugets bestyrelse.  
 

Efter valget til bestyrelsen sammensættes den således: 
Marie Vinter (Formand*) Dannebrogsgade 22, 3. tv. På valg i 2021 
Toke Heding (Formand*)  Dannebrogsgade 22, 1. tv. (udgået af best. juni 2019) 

Kirstine Dwinger  Dannebrogsgade 20, 4.  På valg i 2020  
Lars Lindberg  Dannebrogsgade 24A, st.  På valg i 2020  
Jesper W. Jørgensen  Dannebrogsgade 24B, 2.  På valg i 2020 
Morten G. Boysen  Dannebrogsgade 18, 3. tv.  På valg i 2021  
Marie Vinter  Dannebrogsgade 24 B, 4. På valg i 2021 
Joanna Calage de Rocha Dannebrogsgade 20, 1.  På valg i 2021 
 
Samt suppleant  
Choki Lindberg Dannebrogsgade 24B, 3.   På valg i 2019  
*Ref.: Bemærk, at Toke Heding trak sig som formand for bestyrelsen d. 19. juni, og der blev derfor 

d. 8. juli 2019 afholdt ekstraordinær generalforsamling i foreningen, hvor Marie Vinter blev valgt 

som ny formand for to år. 

 
Ad 9 Eventuelt. 

 
 Navneskilte. De sidste er kommet.  

Det har taget længe. Vi har været rundt og tage billeder. Vi tager alle navneskilte ned og renser og 
sætter op med samme skrifttype med lysafvisende print. En andelshaver oplyste, at han kunne 
hjælpe med gode billige print.  
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

 Cykler i porten til 24.  

Pas på med cyklerne i porten. Det er en nødudgang. Husk det og sørg for at de cykler ikke står i 
den port. De må ikke stå der. Andelshaveren henstillede til at den nye bestyrelse, beslutter, hvordan 
man håndterer det. Det blev forklaret, at det er foreningens og ikke gårdlaugets eget område.  
 
 Vedligeholdelsesplanen? Skal de øvrige opgange istandsættes? 

Bestyrelsen oplyste, at det var planen, men det ville blive en opgang ad gangen, så der var penge til 
det og ikke i 2019, at man fik lavet den næste. De to første var meget dyre og der var ganske stort 
behov for istandsættelse, da man vedtog det i 2018. 
 
 Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 

Forsamlingen rettede på en andelshavers opfordring stor tak med applaus til de afgående bestyrel-
sesmedlemmer. 
 
Da der ikke var yderligere punkter til behandling under dette punkt på dagsordenen, hævede diri-
genten generalforsamlingen kl. 21.21 og takkede for god ro og orden. 

 
 

Signeret digitalt med Nem-ID af dirigent og formand for andelsboligforeningen. Se sidste side. 
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EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S 

Nærværende er efter aftale indsat, idet Morten, der kæmpede med kommunen om at få foreningen 

ud af den kommunale fortovsrenholdelse, ikke fik aflagt beretning om denne kamp. Den fremgår i 

stedet herunder.  

Der er lagt tre dokumenter om inkl. afgørelsen op på foreningens hjemmeside. Morten sender gerne 

materialer til alle, der vil se mere. Ret evt. henvendelse via mail på: 1900morten@gmail.com 

Kære alle, 

Jeg har et hængeparti, som jeg ikke fik nævnt til GF. Jeg lovede, til GF 2018, at vende tilbage når 
sagen var helt afsluttet. Det er den nu. Det drejer sig om Københavns kommunes(KK) fortovsord-
ning. 
 
Kort fortalt: KK startede i 2010 med at lægge store afgifter, som de selv trak via ejendomsafgiften, 
på alle ejendomme på Nørrebro, Vesterbro og indre by for at holde vores fortove rene. Officielt 
skulle hver ejendom betale KK for at holde deres eget fortov rent. Uofficielt var det for at finansiere 
renhold af indre by, strøget mv. så det kunne se pænt ud for turisterne. Det var nogle meget store 
beløb for foreninger som vores, der næsten ikke har noget skrald på fortovet, og KK tog langt fra 
det hele. Vi skulle selv stå for kælderskakter, bag parkerede cykler, pizza-bakker og det der er 
større, skodder og det der er mindre, ukrudt osv osv. De trak ca. 25.000 kr. årligt for fortovet fra nr. 
18 til 24! 
 
Da jeg, for 2 år siden, opdagede hvor dyrt, dårligt og korrupt det hele var, og hvordan de havde 
trukket det ned over hovederne på os, besluttede jeg at få det stoppet og få vores penge tilbage for 
uretmæssigt at have ”tvangskommunaliseret” os. Jeg havde mange skriverier frem og tilbage, hvor 
jeg fortalte dem, hvad jeg mente om ordningen og at det var på kant med loven, selv at fastsætte en 
meget høj pris for et meget dårligt produkt uden at konkurrence-teste prisen med tilbud fra andre 
leverandører. Det tog det meste af sommerhalvåret, ca. 5 mdr., krævede indædt vedholdenhed og 
sagen endte oppe hos sektorchefen. Ingen andre end jeg troede på, at den kunne vindes, men til sidst 
vandt jeg sagen. Alene mod kommunens Teknik- og Miljø-forvaltning(TMF). De trak os helt ud af 
ordningen og tilbagebetalte det beløb der ikke var ”forældet”. Det var for 3 år. Jeg klagede til Om-
budsmanden over, at de ikke havde suspenderet forældelsesfristen i klageperioden. Det var den del, 
der ikke var afsluttet ved GF 2018. Den lå lang tid hos Ombudsmanden og endte desværre med at 
de ikke havde overskud til at tage den op. 
 
Hvad betyder det: 
- Vi har status som om vi aldrig har været med i fortovsordningen eller nogen sinde kommer det. 
- Vi skal derfor aldrig søge dispensation for ordningen (den skal ellers søges hvert år og det kunne 

man ikke, da jeg startede med at klage). 
- Vi skal ikke, som med dispensation, dokumentere hvor tit eller med hvad vi holder rent. 
- Vi fik over 53.000 kr. tilbage (kan ses i sidste års regnskab). Og slipper for at betale for det i 

fremtiden. 
- Der er nu kommet så meget opmærksomhed om ordningen at KK skal betale overprisen tilbage 

til mange foreninger. 
 
I kan kigge på kortet på deres hjemmeside: kk.dk/fortove. Alle andre gader er grønne, røde og nu er 
nogle også blevet sorte. Men Dannebrogsgade 18-24 er helt uden farve!! 
 
Morten 18, 3. tv.  
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 D5MME3BEfnIRY/c7FqDsgBm/bjafyNoUuJsds6QSySU=


 
cyRcRgqSzkxizejwXBAOhfP0G7Lmo7yLwivrgY1G2G8pAggJzKUoBCmpXzDnwjF97Ml6flbEDtGM
j01cNITaP2rqo5clXt10e41bvvIHlVFgp7+OOumhDuN8uIn9s20UxHICChIqZbVocMiFqvRNg2sU
cp76us7PvHr2GtaLR6/TAqynY3q8H9Y8KzkINCP8e2Dpy3DHecZFhhTmicd7t7d0Lw5vrMh2DOQc
J80oc1cbXVtOBfnFFKFbS/c3vezx0SUhvG0jCYSII8xtSgQUIXoWo1bsOpsHAo+rTOKAwnzsP6Lx
yYlObEkZX1kd/uLWtGd6o+qGovgmj6aXY3omlg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIES47SGDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE0MDUx
NDA4NDU1M1oXDTI5MDUxNDA5MTU1M1owQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQClA0ndSIgIFIRsUZTjOLKSg1a/gz90oNF7IagTM6GYotUXezx1rR+XUAxJ5T7ap60s
TE9MUhGCNxxq+XwzAS/3qUXsUSSkBNLrBD9rW9mpiygd/m0vA5hsRhqlCLNcYAf/AW9H1ip4ym2N
Z/1Vt6hG7dxZylPahCPhDEQEv+GDC8W8Q0FCOg3sz9IpckPn5+FyR5gE69k8He2N1JpW1uUTtpus
l27lUta1SJVO1Q0h8DpRnDb5zHvy78NJxcg2/1nB2t6LZKpjSAybAuaHos//1zQjqbgg+m0IpMjy
qfEbfVt7Lbth0PmCxg7lIcJAq4vk/DDiKMxK1A6ZSgLUoEm9AgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDrjDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACUJn
4jCHiEEmTxm8Tbp0XPWq3uKUktxAbsvqcw4ZICsVdFFkSiPQiIjeGff1aQlDFVVoRxZmJSJZZUTv
g4z3p+6RHqyxJ1sWpM0ScxVd0rdl4i4C8jisIESxY8vxfu5yKw0ThCFliB3wJ7rcxnJn4hzf1qZm
QF/mzOnHsNMW0J+VETvheShqPw5IVC3c9p5zxxf8LJ+0fs9csUJMcuksU25zWNpEyMSOfDA9zmTV
HrANr2+SzrUkNroW34OiJKlBLWKcUJRWEb5T0tKvSTxWJXPJztcjrm03423XmxwgRBubuNKQlJbc
DE/N5t0euZRaYPymLv+o4hjXCNQcKT7rkDIgDg7Pwi20ZNlSUOxb7EX4FCkXhG0HPbnqg8oKcRIz
64bfjf0WlVyBZVKYJL8rO1zj6XBiOXK2f81o4fsYoQTbd1Uou+nWEkssnwr+a9d9+7Sjw8tJwgCE
nsNzJCGebcJSrVDvoO4p/NBzp0yKDae8wignYTo30KnJeG4nSGdoUOh3ddxpP5awqpBR4ufDGPyz
HKmBo8EEfHDp5JpHVJrvC2IkXWo/2frnSlEHytHRACLmJg6Povha52Y9DZalIvXsGSL+6gwwVWUM
lgAHyiLLBNxOqXsHzbX7xVRDkV5FpHeDeSvzF+GgUQKs81D+yeAjMlJ00TkB+Ugmai3RBJU=


 
 
MIIF/jCCBOagAwIBAgIEVyrcdDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTAeFw0xNjEyMjExMjE1
MTJaFw0xOTEyMjExMjQ1MTJaMHQxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE6MBMGA1UEAwwMTWFyaWUgVmludGVyMCMGA1UEBRMcUElEOjky
MDgtMjAwMi0yLTkwMjU2MTc0NTg2ODCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIAv
051VZcTFlzWaL9vyBd2SyAu2oCmy7j3jntvExaoWz1AHN6Z83Pe7A6xtFDg+uin13XZV6TWjWkPC
WFSo81feJO+pCGsWBhZD0PGy6bWAcn+Qgk7hRadvIhK4NhYz7fkSkSsTybMBMR8gbA2ZDM3q/VCi
6sIBbgRWxJuJI/zVbmzXc/aFDISDriwOwju7JjGX/47JcsSkNYKw9nOhMluNq2llxv79YQcXmzpp
NpZ/ptefPoGcNM+QxSsmzLXfQlg+MwuOvHy0Gd6OcrbFkwj5xI/V4zi+3yCPhv3LfHCH0/d5knJZ
6qN1h8VhIOYK/qpvr4hpOjSepvHC1/v7UiMCAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCB
hwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwMi50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwMi50cnVzdDI0MDguY29t
L29jZXMtaXNzdWluZzAyLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCC
ASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggr
BgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlr
YXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBm
cmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0
ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUg
cGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTAyLnRydXN0MjQwOC5j
b20vaWNhMDIuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEd
MBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkxEDAOBgNVBAMMB0NSTDczMTUwHwYDVR0jBBgw
FoAUmY+6DYmuIRpCegquGkxOIv8Q64wwHQYDVR0OBBYEFKzuQEP0o9IAnMHbpgG6yha/0bR1MAkG
A1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJBEa2P8Q+1HKKHMyXxJAPqtJE8ngIvQ5Dxfh4S/
E7zR44NX8ZnK+PkY4lSHpoCZhziHG/w1KLLLXe5DwN0lpRVgbeXvD48QvKxJ5qQOrsb+6btp0Duc
H3UGmfRKgp5Ob7IE/MR62KTYlCvUTC/C88a+4sqakZI0PKRN6q9QGMCs0AyJRMDSu9+dOSGUYeCk
+zY8qlZQYu5eOvdvsHRytHh9sZWBvVip6FqCAKOhzwuKblUSZLH6nuoEAFMNLvrS50TH2ZBPmHmQ
SlmubDkG7OKCxAbrdLBFkYaGhBHzlH4Y3/xn/ryWC/gsK7KTaQtXDyJD0/PX6pE9bbhCunCUee4=


 
 
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
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 uSWLGvxmE3iGAhrrZu8B194nn1+/M6r/gndbOW2B1eo=


 
gJqLUgktnhY82tv9TeR9XgAVOeH6CjMqyp5QaFwa4T0hKjIEoWT7r8On00AkGCN36Tbn6vNgn1TB
Q5HWqygf88U03/qkcFVwekJE27c4FqZlqn7566jjFxrSSxS83YniUAFWQNiGE+TApDXrCaHbY3Ms
QSNb7kmamFP82BQIsoCRwEk2EtUFxoC2sTdNVaklMGa7pYBfB1tVmLOMCJ1vfKwx8I8/i/gdIC7n
5CIEw/B3J+/owKMhaf9yoXXnPp1NUJLQ243OkArbHJS90S1u1rybGz6V7a5P7Y5x508U1pcFLrq0
mo9/APaY5bafIH9Z89w2llqrlgUIVluta3Iu1g==

 
 
 
MIIGLDCCBRSgAwIBAgIEVyk4RjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTAeFw0xNjEyMTUxMDMw
MzNaFw0xOTEyMTUxMDI5NDZaMIGFMQswCQYDVQQGEwJESzE5MDcGA1UECgwwRUpFTkRPTVNBRE1J
TklTVFJBVElPTkVOIDQtQiBBL1MgLy8gQ1ZSOjE0ODMyMjQ2MTswFwYDVQQDDBBDYXJzdGVuIERv
bGxlcnVwMCAGA1UEBRMZQ1ZSOjE0ODMyMjQ2LVJJRDo5OTM2NDM1MDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBALuJ6P7FzlTtd5YvHBd9ZupbitFr09f86Z38dIpXRcCUAtiB6oIZiSvE
z346gH/Yk/MR4Gs3FfrH2gQd8tCUJ4q8MwSffY+uw63hW72Jz44gi0CCLjBm/PZlUXnOa/N7Zumv
jPDToU3r3iXfITplkZSMJ0Ezbu7XkXXa/mh29KQMyyyqB6a1EYEiEdiGYMIi2F1rkjIlc1D2p8xf
RjVlI/5AgejLDbCfXN9V7FNMyWlhvLF/OskxbxwN+TGp6K/7V45RRgrFEhErIMNq6Hjr1sOmjQX3
/+ZwfvUOpnbfDgU8DUhpTrmiNS5PcEjn25MkvvnNCB19ia7n6zkPOoguITECAwEAAaOCAuYwggLi
MA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBiQYIKwYBBQUHAQEEfTB7MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2Nz
cC5pY2EwMi50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBCBggrBgEFBQcwAoY2aHR0cDovL20uYWlh
LmljYTAyLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDItY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCC
ATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQIFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDgu
Y29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFu
dmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMg
Q1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3m
cmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIg
aWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxsZSBwYXJ0ZXIuMBgGA1UdEQQRMA+BDWNhcnN0ZW5ANGIuZGswgZcG
A1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwMi50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTAyLmNy
bDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRS
VVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElJMRAwDgYDVQQDDAdDUkw3MjQzMB8GA1UdIwQYMBaAFJmPug2JriEa
QnoKrhpMTiL/EOuMMB0GA1UdDgQWBBRkMC+cP+JzEXNXqMZho+nF4dmUiDAJBgNVHRMEAjAAMA0G
CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBkeSu+/djar5lA3Df04ut6yjf3TuB8UUgatR0sss17lGDgjoaNX7j0
rJ5qryZcGKdMArZBLiAOPE7VM3JPcwCG3R3QodTFGJExNUMKqepIblet+7Jia9xYfDUBgWqZLVX2
6c+dN3MCC+mqgfvDKpARuRhfSZ394B/hvVjyobsjaSs4+YZNFeuhh8TXCO2BfrY8xLPj5rYh2pNN
cNjkEcWzRctOedHt017lKwgHHQ7JQGg6tPYNsrjJznlYSZQeOuiB/fnNau0XOkhgDXLzkSRECrIf
sbWe3HyEkOfCanLkiHiB+mlVrx9Dddo71ECiPik1be8ElZaUIE0s+KEvsql/


 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIES47SGDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE0MDUx
NDA4NDU1M1oXDTI5MDUxNDA5MTU1M1owQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQClA0ndSIgIFIRsUZTjOLKSg1a/gz90oNF7IagTM6GYotUXezx1rR+XUAxJ5T7ap60s
TE9MUhGCNxxq+XwzAS/3qUXsUSSkBNLrBD9rW9mpiygd/m0vA5hsRhqlCLNcYAf/AW9H1ip4ym2N
Z/1Vt6hG7dxZylPahCPhDEQEv+GDC8W8Q0FCOg3sz9IpckPn5+FyR5gE69k8He2N1JpW1uUTtpus
l27lUta1SJVO1Q0h8DpRnDb5zHvy78NJxcg2/1nB2t6LZKpjSAybAuaHos//1zQjqbgg+m0IpMjy
qfEbfVt7Lbth0PmCxg7lIcJAq4vk/DDiKMxK1A6ZSgLUoEm9AgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDrjDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEACUJn
4jCHiEEmTxm8Tbp0XPWq3uKUktxAbsvqcw4ZICsVdFFkSiPQiIjeGff1aQlDFVVoRxZmJSJZZUTv
g4z3p+6RHqyxJ1sWpM0ScxVd0rdl4i4C8jisIESxY8vxfu5yKw0ThCFliB3wJ7rcxnJn4hzf1qZm
QF/mzOnHsNMW0J+VETvheShqPw5IVC3c9p5zxxf8LJ+0fs9csUJMcuksU25zWNpEyMSOfDA9zmTV
HrANr2+SzrUkNroW34OiJKlBLWKcUJRWEb5T0tKvSTxWJXPJztcjrm03423XmxwgRBubuNKQlJbc
DE/N5t0euZRaYPymLv+o4hjXCNQcKT7rkDIgDg7Pwi20ZNlSUOxb7EX4FCkXhG0HPbnqg8oKcRIz
64bfjf0WlVyBZVKYJL8rO1zj6XBiOXK2f81o4fsYoQTbd1Uou+nWEkssnwr+a9d9+7Sjw8tJwgCE
nsNzJCGebcJSrVDvoO4p/NBzp0yKDae8wignYTo30KnJeG4nSGdoUOh3ddxpP5awqpBR4ufDGPyz
HKmBo8EEfHDp5JpHVJrvC2IkXWo/2frnSlEHytHRACLmJg6Povha52Y9DZalIvXsGSL+6gwwVWUM
lgAHyiLLBNxOqXsHzbX7xVRDkV5FpHeDeSvzF+GgUQKs81D+yeAjMlJ00TkB+Ugmai3RBJU=


 
 
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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  Time                      Name               IP               Activity                                                                                 
 ========================= ================== ================ ========================================================================================= 
  2019-07-12 07:48:36 UTC   Carsten Dollerup   91.215.163.163   The document was created                                                                 
  2019-07-12 07:54:35 UTC   Carsten Dollerup   91.215.163.163   A signing request email was sent to "Marie Vinter" at "marie.vinter@gmail.com"           
  2019-07-12 10:10:09 UTC   Marie Vinter       86.48.101.74     The signing request email was opened by the signer                                       
  2019-07-14 09:04:04 UTC   Penneo system                       A signing request reminder email was sent to "Marie Vinter" at "marie.vinter@gmail.com"  
  2019-07-14 11:55:11 UTC   Marie Vinter       152.115.67.134   The signing request email was opened by the signer                                       
  2019-07-14 13:32:43 UTC   Marie Vinter       152.115.67.134   The signing request email was opened by the signer                                       
  2019-07-14 13:32:59 UTC   Marie Vinter       152.115.67.134   The document was viewed by the signer                                                    
  2019-07-14 13:35:32 UTC   Marie Vinter       152.115.67.134   The document was viewed by the signer                                                    
  2019-07-14 13:37:47 UTC   Marie Vinter       152.115.67.134   The signer signed the document as bestyrelsesformand, dirigent                           
  2019-07-14 13:37:47 UTC   Carsten Dollerup   152.115.67.134   A signing request email was sent to "Carsten Dollerup" at "carsten@4b.dk"                
  2019-07-15 09:03:00 UTC   Carsten Dollerup   91.215.163.163   The document was viewed by the signer                                                    
  2019-07-15 09:03:25 UTC   Penneo system      91.215.163.163   The document signing process was completed                                               
  2019-07-15 09:03:25 UTC   Carsten Dollerup   91.215.163.163   The signer signed the document as bestyrelsesformand, dirigent                           
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