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1. Godkendelse af dagsorden 
Torben Möger Pedersen (TMP) bød velkommen, særligt til Caroline Quass Størup (CQS), som er ny 
elevrepræsentant i bestyrelsen, og og dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Meddelelser 
BVE orienterede om, at det har være en god og rolig opstart af skoleåret. Ultimo april optog vi 458 nye 
1g’ere, og vi er dd. på 423 elever. Frafaldet skyldes primært, at nogle elever har fået en plads på 
efterskole, skal et år til udlandet, eller at de ikke er blevet erklæret egnede og efterfølgende ikke har 
bestået optagelsesprøven. Dette store tidlige frafald viser tydeligt, at der er behov for en teknisk 
overbooking. Det forventes, at der på tælledagen den 11. november 2022 er 420 elever, som svarer til 
loftet med 28 elever pr. klasse. I nuværende 2.g og 3.g er der i løbet af sidste skoleår gået en del elever 
ud, men det har heldigvis været muligt at optage mange nye, som er startet efter sommerferien og ser ud 
til at være faldet rigtig godt til. 
Første del af introforløbet er veloverstået, og det blev rundet af med en elevfest fredag den 9. 
september med deltagelse af ca. 930 elever. Der var en god stemning, og eleverne opførte sig 
eksemplarisk. 
 
Benjamin Haahr Bach (BHB) kunne berette, at facaderenoveringen går efter planen. Håndværkerne er 
færdige med syd-/vest-facaden og er nu i gang i indergården. Vi har forhandlet en aftale på plads, der 
betyder, at der ikke bliver udført larmende arbejde mellem kl. 9 og 15 til stor tilfredshed for både elever 
og ansatte. 
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Gefion Orientering og referat fra mødet i samarbejdsudvalget 31. august 2022 var medsendt som bilag, 
og der var ingen kommentarer. Formanden udtrykte tilfredshed med at blive orienteret om skolens liv 
på denne måde. 
 
Gefion Goes Green: På sommeruniversitetet i år var temaerne bæredygtighed og innovation. Fokus var på, 
hvordan vi kan gøre eleverne i stand til at forholde sig reflekterende, kritisk og handlende til 
bæredygtighedsdagsordenen. Andreas de Neergaard (AdN) anbefalede Anders Morgentaler, som holder 
skarpe og morsomme oplæg om innovation og bæredygtighed. 

 
Året eksamensresultat var igen steget og snittet er for første gang på 8,0. TMP spurgte til, hvorfor der 
var så store forskelle på resultaterne i de enkelte studieretninger. Benjamin Haahr Bach (BHB) fortalte, 
at der er stor forskel på elevernes socioøkonomiske baggrund, men at vi desværre ikke har disse data. 
ADN efterspurgte fagene bag de enkelte studieretninger og ikke kun bogstaver, og skolen vil fremover 
forsyne denne type oversigter med studieretningernes fag også. Mads Balslev Hansen (MBH) kunne 
bekræfte, at de elever, der vælger samfundsfag A og engelsk A typisk har en anden baggrund end dem, 
der f.eks. vælger en naturvidenskabelig studieretning, og han vurderede, at det var flotte resultater med 
gennemsnit omkring 7,0. 
Der var et ønske fra bestyrelsens side om at få baggrundsdata på eleverne i de enkelte studieretninger, 
og vi vil derfor fremadrettet se på, hvordan de enkelte studieretninger klarer sig ift. deres karakterer fra 
folkeskolen. 
 

3. Økonomiopfølgning 
Micky Sørensen (MSO) kunne fortælle, at vi lander meget tæt på det budgetterede resultat. Vi har 
forsøgt at optage elever til erstatning for de elever, der er gået ud, og der var 16 elever flere, der 
afsluttede med et særligt A-fag, som er tilskudsudløsende. Den ekstra varmeregning, der var blevet 
fremsendt og omtalt på seneste bestyrelsesmøde, skyldes at KU ikke havde fået sat fordampningsmålere 
på deres radiatorer, og denne merudgift (ca.400.000 kr.) er derfor tilbagerullet. Vi havde færre 
eksamener og derfor også en mindre udgift til censorer. Det samlede resultat på undervisning, udviste 
dog samlet et underskud på ca. 0,5 mio. pga. ekstra udgifter til fratrædelsesgodtgørelser, ekstra 
vikartimer, afbrudt ulønnet orlov og udbetalinger af 6. ferieuge. Facaderenoveringen går som tidligere 
nævnt efter planen og forventes at kunne holdes inden for budgettet. Renoveringen af udeområderne er 
skudt til 2023, men der er hensat 1,5 mio. til projektet i regnskabet for 2022. 
TMP pointerede, at det var en rigtig fin økonomiopfølgning, og at resultatet er tilfredsstillende. 
 

4. Budget 2023: Indledende drøftelse  
TMP indledte med, at der er en del usikkerheder ift. den manglende kapacitetsfastsættelse. TMP ønsker 
derfor et todelt budget - det fremsendte med 15 klasser og et med 14 klasser. MSO har i budgetudkastet 
brugt taksterne fra finanslovsudspillet og forsøgt at tage højde for merudgifter pga. af inflationen (sat til 
8%). Ministeriet har netop udsendt et brev om, at de har lavet en regnefejl, og at taksterne bliver 0,16% 
lavere, hvilket svarer til en yderligere besparelse på ca. 120.000. TMP gjorde opmærksom på, at der i 
budgettet med 14 klasser skal tages højde for, at der vil være årsvikarer, der ikke ville blive forlænget. 
BVE deler ikke samme pessimisme som direktøren for Danske Gymnasiers ift. hvor mange elever, vi 
kommer til at optage i 2023, da Gefion typisk har haft et meget stort overskud af ansøgende elever i 
forhold til kapacitet, og forventer, at vi efter endelig kapacitetsfastsættelse i foråret 2023 fortsat vil have 
15 klasser. 
MSO gjorde opmærksom på at omprioriteringsbidraget fra 2019 kun er tilbageført til og med 2023, og 
vi derfor ikke ved, hvad der sker fremadrettet herefter. Fortsættes tilbageførslen af 
omprioriteringsbidraget for 2019 ikke, vil vi miste ca. 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem. 
Kapacitetspuljemidlerne udfases i 2023 og udløber helt i 2024, hvilket kommer til at betyde yderligere 
besparelser (ca. 2,7 mio. årligt), som vi er nødt til at tage højde for i langtidsbudgettet. 
Formanden anførte, at det resultat som det anførte i rammebudgettet med et budgetunderskud på 0,5 
mio. for 2023 er acceptabelt, men at vi skal tage grundig drøftelse af langtidsbudgettet ved næste møde. 
På baggrund af denne drøftelse vil skolen udarbejde et revideret budget 2023 til vedtagelse på 
decembermødet. 
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5. Kapacitet 2023 og særlig profil 
 

BVE forklarede, at kapacitetsfastsættelsen foregår i to tempi. Der bliver snart udmeldt en kapacitet, 
men den vil blive reguleret igen til foråret, når søgetallene forelægger. Bestyrelsen skal forholde sig til 
den udmeldte kapacitet og indsende kommentarer. BVE indstillede, at bestyrelsen bemyndigede 
formanden til at svare. TMP spurgte til, om der er plads til 16 klasser. Hanne Hansen (HHA) gjorde 
opmærksom på, at vi er presset på lokaler med de nuværende 15 klasser. TMP foreslog, at eleverne 
mødte forskudt af hinanden mellem kl. 8 og 18. Freja Elka Bang (FEB) udtrykte, at hun ville være rigtig 
ked af, hvis eleverne skulle møde forskudt af hinanden. MBH spurte til, hvor den 16. klasse kommer 
fra. BVE har tidligere over for regionen givet udtryk for, at det ville være muligt at tage en 16. klasse, 
hvis der bliver behov for det. SJA gjorde også opmærksom på, at vi i forvejen er meget presset på 
lokaler. BVE er ligeledes bekymret for det pres, det vil skabe på de naturvidenskabelige- og de kreative 
faglokaler. 
TMP opsummerede, at det er et ønske at fortsætte med 15 klasser, men at det bør overvejes at takke ja 
til 16 klasser, hvis det bliver udmeldt. 
Bestyrelsen drøftede ikke ansøgning om særlig profil, idet det har vist sig, at de tre særlig studieretninger 
med latin/græsk, geovidenskab og billedkunst ikke kræver særlig profil. 
 

6. Studieretnings- og valgfagsudbud 2023 
BVE orienterede om, at der efter drøftelse i Pædagogisk Råd er lagt op til et uændret udbud af 
studieretninger og valgfag. Der er mange usikkerheder ift. næste års optag, og der er gode erfaringer 
med det eksisterende udbud. Der er på Gefion et princip om, at hvis en studieretning ikke er blevet 
oprettet to år i træk, vil den ikke komme med i det kommende års udbud. MA A, Fy B, Ke B 
studieretningen blev ikke oprettet sidste år, da eleverne foretrak retninger, vor enten fysik eller kemi var 
på a-niveau fra start, så vi er spændte på, om den bliver oprettet i år. MBH spurgte til, hvorfor de 
kunstneriske fag er bundet til studieretningerne. BVE forklarede, at det desværre ikke er muligt at 
tilbyde de kunstneriske fag som valgfag pga. det begrænsede antal faglokaler. FEB gjorde opmærksom 
på, at man på optagelse.dk kunne ønske kunstnerisk fag, da hun søgte om optag på Gefion. HHA 
fortalte, at det skulle være rettet.  
Bestyrelsen godkendte studieretnings- og valgfagsudbuddet som indstillet. 

 
7. Revideret alkoholpolitik for elever 

BVE orienterede om, at der på Gefion på mange måder er en god alkoholpolitik, og at der er gode 
fester med kontrolleret alkoholforbrug. Samtidig dør der 14 unge mennesker om året relateret til 
alkoholindtagelse. Sundhedsstyrelsen udgav i foråret 2022 retningslinjer, hvoraf det fremgår, at unge 
under 1 år anbefales ikke at indtage alkohol. Anbefalingen er dog endnu ikke fulgt op af lovgivning. 
Pt. er der forskellige regler på studieturene alt efter rejsedestination, men der er dialog i gang om at gøre 
alle studieture alkoholfrie. AdN gav udtryk for, at det er en svær debat. Andelen af 15-årige, der har 
drukket alkohol er halveret, så det er muligt at flytte, men at det er vigtigt, at vi også er opmærksomme 
på, hvad det er for et ansvar, lærerne står med. AdN pointerede, at det ligeledes er vigtigt, at vi 
inddrager eleverne. AML synes, at vores nuværende alkoholpolitik og regler omkring fester fungerer 
godt. Generelt virker eleverne mindre fulde til festerne. Caféerne er i dag alkoholfrie fra 15 til 16, 
hvorefter der sælges øl fra kl. 16 til 19. FEB orienterede om, at de pt. debatterer en revidering af 
alkoholpolitikken i elevrådet. Hun vil gerne vende debatten fra, at det er en grundlæggende ret, man får 
frataget, til hvilke muligheder det giver ift. at lave gode alkoholfrie aktiviteter. CQS fortalte, at der er 
enighed i elevrådet om, at der er en god kultur til festerne på Gefion. Hun er bange for at festerne 
bliver mindre reguleret, hvis de flyttes hjem i de private hjem. SEK udtrykte begejstring for, at debatten 
er nået så langt, og pointerede, at det er vigtigt, at vi har debatten med eleverne, men at vi også må 
regne med, at der kommer et forbud for alle under 18 år. MBH gav udtrykt for, at Gefion har en god 
alkoholpolitik. Han er bekymret for, hvordan man håndhæver f.eks. et alkoholforbud på en studietur. 
AML er meget enig i, at vi skal finde en balance. Det fremgår af Ungeprofilundersøgelsen, som Gefion 
medvirker i, at næsten 30% af eleverne synes, at alkohol fylder for meget. AML understregede 
vigtigheden af at tilgodese denne ofte tavse stemme. SJA pointerede, at det netop et vigtig at skelne 
mellem et par øl eller en flaske vodka. TMP konkluderede, at det lader til, at der er en god dialog. BVE 
gjorde opmærksom på, at selvom det er meget sikkert at være til fest på Gefion, så er der stadig risiko 
for, at der sker eleverne noget ifm. fester (for- og efterfester), og at det altid vil blive kædet sammen 
med Gefion. TMP gav opbakning til, at der blev arbejdet videre i de forskellige organer. Skolen 
forventer at kunne sende en revideret alkoholpolitik til bestyrelsens endelige beslutning på næste møde. 
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8. Evt. 
Ingen punkter. 
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Envelope signing has been completed 2022-09-28 13:32 (UTC)








Certificate of Completion - Torben Möger Pedersen


Torben Möger Pedersen


IP Number: 77.241.129.66
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: cc4e63c2-baf6-a7c6-ba58-e52394b17664
Signed: 2022-09-22 12:39 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-22 12:38 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-22 12:39 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-22 12:39 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-22 12:39 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Steen Enemark Kildesgaard


Steen Enemark Kildesgaard


IP Number: 80.62.117.17
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 70195da2-f9a6-f036-4d57-7d685dd8d177
Signed: 2022-09-25 08:26 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/15.6 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-25 08:21 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-25 08:21 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-25 08:26 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-25 08:21 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Andreas de Neergaard


Andreas de Neergaard


IP Number: 130.226.173.86
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 50f55bc4-61ad-9053-edc0-e333166f269b
Signed: 2022-09-22 12:37 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.1343.42


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-22 12:33 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-22 12:33 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-22 12:37 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-22 12:33 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Mads Balslev Hansen


Mads Balslev Hansen


IP Number: 87.49.45.175
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 0cb64320-c981-4cb4-1a48-9f9f1105acf0
Signed: 2022-09-28 13:32 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; BE2013) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/105.0.0.0 Mobile Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-28 13:31 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-28 13:31 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-28 13:32 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-28 13:31 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Sine Sunesen


Sine Sunesen


IP Number: 83.94.48.164
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 3795a4a3-f7b7-519a-cce8-a368e357d22a
Signed: 2022-09-26 12:09 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/14.1.2 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-26 12:09 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-26 12:09 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-26 12:09 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-26 12:09 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Helle Klausen


Helle Klausen


IP Number: 2.109.109.63
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 7143ff7d-be0f-6627-fd6d-ce5d5aafa141
Signed: 2022-09-24 11:14 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, 
like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-24 11:06 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-24 11:07 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-24 11:14 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-24 11:07 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Stine Nygaard Jakobsen


Stine Nygaard Jakobsen


IP Number: 194.239.215.83
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 364d3432-ea45-2b4a-3618-4d7373ddfdc5
Signed: 2022-09-22 13:20 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-22 13:09 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-22 13:09 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-22 13:20 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-22 13:09 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Ask Holm


Ask Holm


IP Number: 83.94.33.62
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: 1bff0165-aa24-c7d1-1543-bb8c2e85f730
Signed: 2022-09-24 11:17 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-24 11:17 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-24 11:17 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-24 11:17 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-24 11:17 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Caroline Quass Størup


Caroline Quass Størup


IP Number: 194.239.215.82
Envelope ID: 138892bd-8e59-b2d0-a9ce-31a818000d08
Signer ID: cc5a7ef3-64ed-fe75-31e9-36102b64e5de
Signed: 2022-09-23 07:04 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-22 12:25 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-23 07:00 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-23 07:01 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-23 07:04 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-23 07:01 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.
• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske


underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder







navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.
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