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Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag den 6. december 2022  
kl. 16.30-18.00 
 
 
Til stede 
Adm. direktør Torben Möger Pedersen (selvsuppleret, fungerende formand)  
Rektor Steen Enemark Kildesgaard (selvsuppleret, fungerende næstformand)  
Dekan Andreas de Neergaard (udpeget af Danske Universiteter) 
Mads Balslev Hansen (udpeget af Borgerrepræsentationen)  
Folkeskolelærer Helle Stolberg Klausen (udpeget af Borgerrepræsentationen) 
Lektor Stine Nygaard Jakobsen 
Lektor Ask Holm 
Gymnasieelev Caroline Quass Størup (elevrepræsentant) 
Gymnasieelev Freja Elke Bang (elevrepræsentant) 
 
Sekretær: Rektor Birgitte Vedersø 
Økonomiansvarlig: Micky Sørensen 
Protokolfører: Uddannelsesleder Louise Westmark (vikar for vicerektor Benjamin Haahr Bach) 
Uddannelsesleder Andreas Møller Lange (deltager med oplæg til punkt 8 om Professionel kapital) 
 
Afbud:  
Tidl. adm. direktør Sine Sunesen (selvsuppleret) 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Torben Möger Pedersen (TMP) bød velkommen og informerede om, at Freja Elke Bang 
(FEB) udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2023. Jakobe Maria Lindqvist Baunsgaard, 2w, er 
valgt som ny elevrepræsentant.  
Dagsordenen blev godkendt. 
  
 

2. Meddelelser 
Birgitte Vedersø (BVE) orienterede om, at Børne- og Uddannelsesministeriet har udsendt brev 
til de selvejende ungdomsuddannelser om, at investeringsrammerne generelt er for høje, og der 
opfordres til at begrænse investeringsplanerne. Ministeriet har ikke forholdt sig til 
investeringsplanerne på Gefion, og da de er meget begrænsede, har skolen ikke ændret i 
planerne. 
 
BVE gav desuden en status på skolens elevtal. Der var ved tælledag d.11.11.2022 indskrevet 
420 elever i 1.g, hvilket svarer til 28 elever i hver klasse. Klassetallet er godkendt af formanden 
forud for mødet, da deadline var 1.12.22. 
 
 

3. Økonomiopfølgning 
Økonomiansvarlig Micky Sørensen (MSO) orienterede om, at det forventes, at regnskabsåret 
2022 ender overensstemmende med seneste budgetopfølgning og det budgetterede.  
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Bestyrelsen tog økonomiopfølgningen til efterretning. TMP udtrykte stor tilfredshed med 
resultatet samt med at skolens økonomistyring er solid og dermed udgør et godt redskab for 
bestyrelsen. 
 

4. Budget 2023 

MSO orienterede budgettet for 2023 og redegjorde for, at det er baseret på optag af 16 klasser. 
Der er indlagt en grad af forsigtighed af hensyn til risikoen for en forsat inflationsudvikling.  

 
BVE orienterede om, at der er en større grad af usikkerhed om budgettet for 2023 end 
normalt, da der mangler politisk afklaring på kapacitetsfastsættelse og elevfordelingsaftale, 
hvilket er basis for skolens økonomi. Det forventes først, at skolen kender de endelige rammer 
for elevoptag for skoleåret 2023/24 i medio maj, hvilket giver vanskelige forhold for 
økonomistyring. TMP tilkendegav tilfredshed med, at der er indregnet en forsigtighed i 
budgettet.  

 
MSO præsenterede tre forskellige scenarier for langtidsbudget frem mod 2027 baseret på optag 
af a) 16 spor fra 23-14, b) 16 klassers optag alene i 23-24 og herefter igen 15 og c) fortsat 15 
spor. I alle scenarier er der betydeligt underskud fra 2024 og frem primært grundet ophør af 
kapacitetspuljemidlerne og ophør af den politiske aftale for tilbageførelse af 
omprioriteringsbidraget. Det forventede underskud er på lang sigt dog mindst ved en 
permanent udvidelse til 16 spor. 

 
BVE tilføjede at muligheden for, at KU er fraflyttet matriklen, udgør en usikkerhed i 
langtidsbudgettet. I så fald vil Gefion skulle afholde betydelige udgifter til fællesarealer, hvoraf 
alle ikke forventeligt kan lejes ud til nye lejere. Helle Stolberg Klausen (HSK) opfordrede til en 
forsigtighed i forhold til at binde sig til langsigtede lokaleudgifter ved udvidelse til 16 
klasser/spor, da der kan være usikkerhed om fremtidige kapacitetsudmeldinger. BVE var enig i 
vigtigheden af, at der indgås midlertidige lejemål, så omkostningerne smidigt kan reduceres i 
forhold til eventuelle ændringer af kapacitet fremadrettet.  

 
Bestyrelsen godkendte budget for 2023 og tog langtidsbudget til efterretning. Bestyrelsen 
konkluderede på baggrund af langtidsbudgettet, at der er behov for, at bestyrelsen i løbet af 
foråret 2023 genbesøger den økonomiske situation fra 2024 og frem med henblik på at afsøge 
muligheder for at sikre balance i den langsigtede økonomi.  

 
 

5. Opfølgning på strategiseminar 
TMP takkede for et meget vellykket strategiseminar. TMP kvitterede samtidig for at der 
allerede er taget en række konkrete initiativer på baggrund af strategiseminaret, hvilket peger 
på, at seminaret får en konkret værdi i skolens praksis. 

 
BVE orienterede om den igangværende opfølgning på strategiseminaret. Der pågår pt. et 
arbejde med at integrere bæredygtighed i de eksisterende delmål i strategiens fire spor, og der er 
igangsat en proces med at invitere lærerne til at udvikle strategiindsatser, der omhandler 
bæredygtighed i skoleåret 2023/24. BVE arbejder sammen med uddannelsesleder Andreas 
Møller Lange (AML) på at integrere teknologiforståelse i det eksisterende studieretningsudbud 
frem for at ansøge om en særlig studieretning med denne profil. TMP opfordrede til at der 
afsøges mulighed for at søge tilladelse til etablering af en lokal studieretning med 
teknologiforståelse. På området med elevtrivsel er der på baggrund af bestyrelsesseminaret 
iværksat en række indsatser med henblik på at styrke de gode fællesskaber i både faglige og 
sociale sammenhænge. Der har bl.a. være afholdt en pædagogisk dag for alle lærere om det 
faglige læringsfællesskab, og ledelsen har udarbejdet et udkast til elevkodex, der pt. præsenteres 
til alle klasser. Målsætningen er, at dette færdiggøres i løbet af foråret. 
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Steen Enemark Kildesgaard (SEK) pegede på vigtigheden af at kommunikationen om 
elevtrivsel har et konstruktivt fokus, der skaber en god og produktiv kultur, fx ved at tale om 
’unge i udfordringer’ fremfor ’unge med udfordringer’. Andreas de Neergaard (ADN) spurgte 
til, om der i lærerkollegiet er en enighed om, hvordan skolen skal arbejde med elevtrivsel. Ask 
Holm (AHL) vurderede, at der ikke er totalt enighed i lærerkollegiet, men at der arbejdes på 
forskellige måder med feltet. Både AHL og Freja Elke Bang (FEB) pegede på, at der er stor 
forskel mellem studieretningernes trivsel og de forhold, der gør sig gældende i de forskellige 
klasser. ADN opfordrede til, at der tages drøftelser i lærerkollegiet for at skabe en vis enighed 
om praksis. SJA pegede på, at der bl.a. er genindført klassemøder for at sikre tættere dialog om 
klasserne og herunder bedre muligheder for at lave løbende aftaler på tværs af lærerteamet. 
HSK henviste til, at gymnasieskolen kan trække på erfaringer fra grundskoledidaktikken, og at 
der er potentiale for at styrke overgangen mellem grundskole og gymnasium ved et øget 
kendskab til grundskolens praksis. 
 
TMP mindede om, at de fleste af skolens elever har det fint, og at det er væsentligt, at 
elevkodexet er formuleret som en positivt ramme.  
 
BVE redegjorde for skolens igangværende fraværsindsatser. SJA fortalte, at det opleves af både 
lærere og elever, at der er fokus på fravær, at skolen tager fraværsbekæmpelse seriøst samt at 
flere elever udtrykker, at tiltag som obligatoriske skriveværksteder hjælper dem. ADN 
opfordrede til, at graferne om sammenhæng mellem fravær og karakterer præsenteres for 
eleverne. BVE går videre med det. 
 
Bestyrelsen bakkede i øvrigt op om de igangsatte initiativer.   
 

  

6. Status på elevrådets arbejde 
FEB redegjorde for årets gang i elevrådet med afsæt i årsrapporten fra elevrådet. Det har været 
et vellykket år med stor elevdeltagelse ved elevaktioner, gennemførelse af ændring i elevrådets 
vedtægter og en produktiv årlig hyttetur med besøg fra ledelsen, hvor der bl.a. blev arbejdet 
med alkoholpolitik og bæredygtighed. Elevrådet var glade for skolens opbakningen til at 
indføre seksualundervisning for alle 1.g’ere, som på gefion iværksættes allerede fra i år, dvs. før 
det bliver lovpligtigt. Caroline Quass Størup (CQA) fortalte, at der i den forgangne uge blev 
afholdt en meget vellykket og velbesøgt generalforsamling med valg af nye forpersoner. FEB 
fortalte, at elevrådet sætter pris på det tætte og gode samarbejde med ledelsen. SEK takkede for 
en meget flot afrapportering og roste elevrådets arbejde. TMP roste ledelsen for at prioritere 
elevdemokratiet og konkluderende, at der er fuld opbakning fra bestyrelsen til elevrådets 
arbejde. 
 

 
7. Revideret rusmiddel- og alkoholpolitik for elever 

BVE orienterede om, at den reviderede rusmiddel- og alkoholpolitik er udviklet i samarbejde 
med de øvrige 24 gymnasier i Gymnasiefællesskabet og er udviklet i direkte forlængelse af 
Sundhedsstyrelsens ændrede anbefalinger for unge alkoholindtag, som BVE vurderer, at 
Gefion ikke kan sidde overhørig. De to ændringer er indførelsen af alkoholfri studieture samt 
at første fest for 1.g’ere placeres til senere på efteråret.  

 
TMP spurgte til, hvordan elevrådet og lærerkollegiet har oplevet processen. FEB fortalte, at 
elevåret har haft god mulighed for at belyse de vanskelige aspekter. Eleverne er ikke alle enige, 
men elevrådet har være hørt og inddraget godt i processen. FEB pegede ligeledes på, at det har 
været vigtigt for eleverne, at Gefion er afstemt med øvrige gymnasier. BVE orienterede om, at 
hun og BHB går ud i alle klasser, der skal rejse i år, og orienterer om den reviderende rus- og 
alkoholpolitik. Der afholdes desuden møde med ledelsen og rejselærere med henblik på 
drøftelse af den konkrete håndhævelse af politikken. 
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AHL fortalte, at lærerne er optaget af, at der er klare og fælles aftaler på tværs af lærerkollegiet. 
Desuden berettede AHL om, at der gode erfaringer fra tidligere oversøiske ture uden alkohol, 
som lærerkollegiet kan bygge videre på.  

 
HSK og ADN spurgte til handlemulighederne for lærerne. BVE forklarede, at der sanktioneres 
med henvisning til skolens studie-ordensregler, som alkoholpolitikken er en del af. CQS 
supplerede med, at der er vigtigt, at det håndteres, så det ikke går ud over lærer-elevforholdet. 
Mads Balslev Hansen (MBH) anbefalede, at rusmiddel- og alkoholpolitik for elever revideres 
yderligere, således at der ændres fra tobak til nikotinholdige produkter. BVE tilkendegav, at 
ledelsen vil gå videre med det.  

 
Bestyrelsen godkendte den reviderende rusmiddel- og alkoholpolitk og anmodede om løbende 
opfølgning.  

 
 

8. Professionel kapital: Resultatet af skolens medarbejdertilfredshedsundersøgelse 
Stine Nygaard Jakobsen (SJA) og Andreas Møller Lange (AML), der deltog som 
ledelsesrepræsentant i Kvalitetsudvalget, præsenterede resultaterne af undersøgelse af 
Professionel kapital, der er gennemført september 2022. Helt overordnet er der tale om rigtig 
gode resultater, hvor skolen placerer sig i toppen blandt de skoler, der har gennemført 
undersøgelsen. SJA og AML redegjorde for, at der er en generelt positiv udvikling i 
professionel kapital på Gefion. SJA pegede desuden på, at de udviklingspunkter, der ses i 
forhold til elevmotivation, anerkendelse fra kolleger og udbrændthed er typiske 
sektorproblemer. En mulig forklaring på, at målingerne af lærernes oplevelse af elevmotivation 
og støj i undervisningen scorer lavere end tidligere er, at undersøgelsen modsat tidligere er 
gennemført allerede i grundforløbet, hvor eleverne stadig er i gang med 
socialiseringsprocessen, og hvor der opleves større uro. BVE gjorde opmærksom på, at 
områderne med elevmotivation, støj mv. også er noget af det, Gefion-kodexet og arbejdet med 
gode læringsfællesskaber skal medvirke til at forbedre. I forhold til tidligere undersøgelser af 
professionel kapital der er en nedgang i andelen, der oplever stresssymptomer. BVE gjorde 
opmærksom på, at den positive udvikling kan her ses som et resultat af, at bestyrelsen 
besluttede at igangsætte en stressforebyggelsesproces samt prioriterede at udvide 
lærerressourcen med et ekstra årsværk for to år siden. SJA understregede i forbindelse hermed 
værdien i at medarbejdere og ledelsen har fået et fællessprog om stress. TMP understregede, at 
det er meget positivt, at lærerne grundlæggende er glade for at være på Gefion. 

 
Bestyrelsen tog undersøgelsen af professionel kapital til efterretning. Bestyrelsen udtrykte 
tilfredshed med at der arbejdes så systematisk med selvevaluering og roste skolen for, at 
resultaterne er så gode.   
 

 
9. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

TMP fortalte, at bestyrelsen har tradition for en årlig selvevaluering. TMP bad 
bestyrelsesmedlemmer komme med kommentarer til BVE, hvis der ønskes ændring i den 
udsendte spørgeramme.  
 
Bestyrelsen besluttede, at spørgeskemaet udsendes forud for næste møde, så resultaterne kan 
gennemgås dér. 
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10. Udpegning af nyt selvsuppleret medlem til bestyrelsen 
TMP orienterede om, at Sine Sunesen har meddelt, at hun må trække sig fra skolens bestyrelse, 
da hun fået nyt job som kommunaldirektør på Bornholm. TMP bad om en drøftelse af 
kompetenceprofil for et kommende selvsuppleret medlem til erstatning for Sine Sunesen. 
Bestyrelsen aftalte, at der ønskes en kvinde med en kompetenceprofil, der supplerer de 
nuværende kompetencer i bestyrelsen. Det kunne være inden for områder som 
uddannelsesdata, STEM eller innovation i den private sektor.  
 
Det blev besluttet, at TMP og BVE laver en liste med mulige navne. Disse sendes i skriftlig 
høring hos bestyrelsen forud for kontakt til mulige kandidater. Der arbejdes på at have det nye 
medlem på plads forud for næste møde. 
 

 
 

11. Evt. 
 

TMP takkede FEB for en flot og værdsat indsats i bestyrelsen.  
 
Referent: Louise Westmark 
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Kildesgaard 2022-12-15 12:22 (UTC)


Envelope was signed by Steen Enemark Kildesgaard 2022-12-15 12:25 (UTC)
Envelope was opened by Caroline Quass Størup 2022-12-15 12:36 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Caroline Quass Størup 2022-12-15 12:36 (UTC)
Envelope was signed by Caroline Quass Størup 2022-12-15 12:39 (UTC)
Envelope was opened by Ask Holm 2022-12-15 13:31 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Ask Holm 2022-12-15 13:31 (UTC)
Envelope was signed by Ask Holm 2022-12-15 13:32 (UTC)
Envelope was opened by Freja Elke Bang 2022-12-15 14:04 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Freja Elke Bang 2022-12-15 14:04 (UTC)
Envelope was signed by Freja Elke Bang 2022-12-15 14:05 (UTC)
Envelope was opened by Helle Klausen 2022-12-15 18:18 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Helle Klausen 2022-12-15 18:18 (UTC)
Envelope was signed by Helle Klausen 2022-12-15 19:02 (UTC)
Envelope was opened by Sine Sunesen 2022-12-16 13:38 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Sine Sunesen 2022-12-16 13:39 (UTC)
Envelope was signed by Sine Sunesen 2022-12-16 13:39 (UTC)
Envelope was opened by Stine Nygaard Jakobsen 2022-12-17 10:06 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Stine Nygaard Jakobsen 2022-12-17 10:06 (UTC)
Envelope was signed by Stine Nygaard Jakobsen 2022-12-17 10:16 (UTC)
Envelope was opened by Andreas de Neergaard 2022-12-19 13:41 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Andreas de Neergaard 2022-12-19 13:41 (UTC)
Envelope was signed by Andreas de Neergaard 2022-12-19 13:42 (UTC)







Envelope was opened by Mads Balslev Hansen 2022-12-20 10:15 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Mads Balslev Hansen 2022-12-20 10:15 (UTC)
Envelope was signed by Mads Balslev Hansen 2022-12-20 10:16 (UTC)
Envelope signing has been completed 2022-12-20 10:16 (UTC)








Certificate of Completion - Freja Elke Bang


Freja Elke Bang


IP Number: 194.239.215.82
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: b3f5f3b0-c658-3c00-2f55-294fc0f4f605
Signed: 2022-12-15 14:05 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 14:04 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 14:04 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 14:05 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 14:04 (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: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: 67307915-eb4a-1fb2-5cfe-de65bf0a2ad0
Signed: 2022-12-15 12:39 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 12:36 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 12:36 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 12:39 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 12:36 (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: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: 88ab1368-a407-5b72-5172-ca171e3dcd18
Signed: 2022-12-19 13:42 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 Edg/108.0.1462.54


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-19 13:41 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-19 13:41 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-19 13:42 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-19 13:41 (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: 87.49.45.220
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: 66ef268c-7e06-67d7-3879-63370e49b817
Signed: 2022-12-20 10:16 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; BE2013) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 
Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-20 10:15 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-20 10:15 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-20 10:16 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-20 10:15 (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: 87.52.110.198
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: 4fa9ee67-49b0-6c90-6178-301ee8db0f7e
Signed: 2022-12-15 19:02 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/15.6.3 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 18:18 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 18:18 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 19:02 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 18:18 (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: 212.130.54.249
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: a3a90f43-85e7-c91c-119f-a548ca315725
Signed: 2022-12-17 10:16 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) CriOS/108.0.5359.52 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-17 10:06 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-17 10:06 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-17 10:16 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-17 10:06 (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: 194.239.215.83
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: 33be05ef-5250-b84d-1dc8-d84965562785
Signed: 2022-12-15 13:32 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 13:31 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 13:31 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 13:32 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 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 - Torben Möger Pedersen


Torben Möger Pedersen


IP Number: 188.177.95.235
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: f908aca8-a51d-94fb-19a8-ac6625c2e5b0
Signed: 2022-12-15 11:59 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 11:58 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 11:59 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 11:59 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 11:59 (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: 94.18.243.144
Envelope ID: 1daae28d-4cbe-eef9-0797-9040d541f839
Signer ID: aaf04a0c-22bf-2b03-81a4-391038d720bb
Signed: 2022-12-15 12:25 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-12-15 11:51 (UTC)
Envelope was opened 2022-12-15 12:22 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-12-15 12:22 (UTC)
Envelope was signed 2022-12-15 12:25 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-12-15 12:22 (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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