
VIRUM GYMNASIUM/BESTYRELSEN

Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 14. december 2020

Anders Bjarklev, formand (rektor, DTU)

Simon Pihl Sørensen, næstformand
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Clara Brandt Rubow, elevrepræsentant
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Kristian Blum, lærerrepræsentant

Klaus Kassow, lærerrepræsentant
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REFERAT

Mødegrundlag
Mandag d. 14. december 2020

Pkt.: i

>

VIRUM
GYMNASIUM

Resumé
Kommentarer til dagsorden

Beslutning

Dato: 14. december 2020

Referat

Afbud fra Clara Brandt Rubow.

Pkt.: 2
Resumé

Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66

DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141

vg@edu .virum-gym.dk

www.viru m-gym.dk

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Beslutning
Referat godkendes

Referat
Referat godkendes og sættes i flow til underskrift efter mødet.

Pkt.: 3
Resumé
Tema: dannelse, medborgerskab og fællesskab — samt den politiske udvik
ling

Beslutning

Referat
Rektor holder et oplæg med udgangspunkt i den politiske situation. Det
forlyder netop nu, at der i finansloven vil blive tilbageført 220 millioner kro-
ner til sektoren. Det er meget glædeligt, omend det stadig forlyder, at der
er besparelser på markedsføringsområdet og på indkøbsområdet.
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Politisk tales der meget om taxameter og elevfordeling. Ministeren vil VI R U M
gerne have, at elevfordeling og taxameter hænger sammen. Coronasituati- GYMNASIUM
onen har sat disse tanker på vågeblus.
Hvordan tankerne ender, kan få stor betydning for Virum Gymnasium. Mi-
nisteren bryder sig ikke om konkurrencen i sektoren. Hvad vil det betyde
for elevernes frie valg? Der tales både om klyngemodel, distriktsmodel og
udvikling af algoritme til elevfordeling.
Den samlede situation diskuteres med reference til tidligere diskussioner
om 12 års enhedsskolegang og den schweiziske model.

Dannelse og fællesskab på VG:
Rektor gjorde rede for de mange initiativer på forskellige niveauer for at
skabe fællesskab og sikre en bred dannelse. Dels de eksterne oplægshol
dere til lærerne, Steen Beck, Steen Hildebrand og Rasmus Meyer, forstan
der på Krogerup Højskole, dels de nære initiativer for eleverne for at få
dem til at for holde sig til, at meget er større end dem selv.
Verdensmålsdagen blev desværre aflyst pga. Corona, men 2g skrivekurset
blev gennemført med udgangspunkt i oplæg fra Anne Sofie Hermansen og
afstedkom gode debatindlæg, der blev trykt i landsdækkende aviser. Vi har
en klasse som er en del af projektet “FOLK”, der har til formål at styrke de-
mokratisk selvtillid og handlekraft.

Vi prøver at lytte til, hvad eleverne savner i forhold til fællesskab. Det er op
ad bakke som Coronasituationen er. Zg har fået en ekstra social og faglig
dag. Det amerikanske valg blev set fælles i klasser på skolen — en stor suc
ces.
VG er kommet på Instagram. Eleverne oplever det som en vej til styrket
fællesskab. Åbent hus er flyttet til slutningen afjanuar, og det bliver virtu
elt. Der produceres mange film i den sammenhæng. Det er også med til at
skabe en form for fællesskab.
Diskussionen rundes af med enighed om, at det er svært at skabe fælles-
skab i en Coronatid, men det er vigtigt. Dannelse udvises på mange måder.
Situationen kan være med til, at vi udviser medborgerskab og hensyn, ek
sempelvis ved afstand og brug af mundbind. Vi kan lære meget af situatio
nen.

Pkt.: 4
Resumé
Økonomi
• Budgetopfølgning 2020 (bilag 2)
• Godkendelse af foreløbigt budget 2021 version 1

(inkl, notat), VGs reviderede investeringsramme og vedligeholdelses
plan (bilag 3a, 3b, 4 og 5)
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Bestyrelses godkender budgettet ud fra forventning om, at finansloven \J R U M
vedtages. GYMNASIUM

Bilag 4 handler om skolens investeringsramme. Pga. det samlede nye-
steringsloft er indkøb af computere til skolens ansatte udskudt fra 2020
til primo 2021

Bilag 5 viser skolens vedligeholdelsesplan. Der er sket en justering, så le-
des at åbning af udearealer mod vejen er fremskyndet som en del af
projektet tobaksfri skole. Ligeledes er lofter indendørs fremskyndet af
akustiske hensyn. Ventilationssystemet i kantinen er udskudt, da det
kræver mere tid at lave.

. Finansiel politik (bilag 6)

Der er et ønske fra revisionen om, at vi formulerer en finansiel politik.
Deloitte har lavet skabelon, som vi har lavet vores version på baggrund
af. Bestyrelsen godkender den finansielle politik.

. Regnskabsinstruks 2020 til orientering (bilag 7)

Regnska bsi nstru ksen god kendes af bestyrelsen.

Pkt.: 5
Resumé
Krisestyring ift. CCVI D-19

Beslutning

Referat
Bestyrelsen følger med i skolens hverdag via ugebrevet Fuglsang.

Lærerne har oplevet store forandringer og en meget stor uforudsigelighed.
Der skal lyde en meget stor tak til lærere for den store indsats i denne tid.
3g årgangen er sendt hjem, da smittespredningen voksede. De fleste smit
tede elever er blevet smittet i hjemmet og ikke på skolen.
Forældre opfordrer til at skolen skal tage ansvar for elevernes private fest-
kultur og forbyder private fester. Det kan skolen ikke. Det er elevernes og
forældrenes ansvar.

Der tales om den virtuelle undervisning. Elevsiden pointerer, at det er
hårdt for eleverne. Der udvises stor forståelse for dette og vigtigheden af
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det relationelle i undervisningen fremhæves. Det er vigtigt med pauser og VI RU M
aktiviteter væk fra skærmen. GYMNASIUM
Ligeledes er det vigtigt, at lærerne holder kontakt og føler sig som en del af
en helhed. Bestyrelsen udviser meget stor respekt for lærernes arbejde i
denne periode. Fra lærerside nævnes det, at nye tiltag, der skaber dynamik
og god undervisning ikke holder længe, så der skal hele tiden findes en ny
form. Der findes ikke en formel. Det er naturligvis krævende.

Anders Bjarklev runder af med at anerkende, at der vil være en ringere kva
litet ud fra betragtningen, at vi ellers havde omstillet til denne form for un
dervisning tidligere.
Det er nemmere for nogen og sværere for andre. Der lyder en stor aner-
kendelse til elever, lærere og ledelse, som har ligget vandret for at få det til
at hænge sammen. Der lyder en stor tak til alle for indsatsen i denne pen-
ode.

Pkt.: 6
Resumé
Me Too — håndtering af krænkelser og ligestilling

Beslutning

Referat
Krænkelsesdebatten har været bred. Den omhandler alder, køn og meget
mere. Vi arbejder videre inden for skolens studieordensregler, værdigrund
lag og vores 10 bud. Der er meldt ud til lærere, hvordan man skal åbne for
det, hvis man har oplevet noget og til hvem man kan henvende sig. Ele
verne skal gå til deres gymnasievejleder. Der arbejdes konkret på en hand
lingsplan. Den skal behandles i SU og indeholde forebyggende initiativer og
anvisninger til håndtering ved evt. sager. En proces med TR og SU er bedst.
I forhold til eleverne skal der også være en samlet proces.

Rektor har deltaget i webinar om emnet for vores sektor. Vi kommer til at
tage udgangspunkt i eksisterende materiale. Det frarådes at igangsætte en
samlet undersøgelse på skolen. Man skal kun lave en kontlægning, hvis der
har været noget konkret, og det har der ikke på VG.

Simon Pihl anbefaler, at der sættes noget synligt i værk. Han anbefaler spil
let “Over stregen” for at skabe dialog og debat om emnet. Alle skal tænke
sig om og følge med tiden i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige.
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Elevsiden bekræfter et ønske om dialog om fx hvordan man kan flirte og VI RUM
om forskellige syn på krænkelser. Det er meget aktuelt — også på VG. GYMNASIUM

Rektor fortæller, at skolens uddannelsesbibliotekar er ude i alle klasser og
tale om digital dannelse foranlediget af bla. Umbrellasagen. Normer æn
drer sig meget hurtigt, og de unge skal også hjælpes til, hvordan køn nene
skal omgås hinanden.

Ander Bjarklev betoner, at det tages alvorligt. Det er vigtigt at vise, at der
er mere end en vej at gå, og at der skrides ind proportionalt. Hvordan vi
opfatter ti ng, er forskelligt generationer i mellem . Sproget ha r også betyd
ning. Der er forskel på, hvad man lægger i det. Den bedste måde at undgå
situationer på er ved at tale om det. Også hvis det handler om, at græn
serne er forskellige.

Ole Stahl tilføjer, at man skal kunne håndtere det i situationen. Man skal
være klar til at håndtere det, og have en plan for, hvordan medarbejdere
kan være sammen efter en evt. sag.

Pkt.: 7
Resumé
Udkast til ferieplan 2021-2022 (bilag 8)

Beslutning
Bestyrelsen vedtager ferieplanen.

Referat
Ferieplanen har samme antal skoledage som i indeværende skoleår.
Bestyrelsen vedtager ferieplanen.

Pkt.: 8
Resumé
Sociale klausuler (bilag 9)

Beslutning

Referat
Vicerektor Birgit Langvad gør rede for de sociale klausuler, som er del af
årsregnskabet. Som stor offentlig virksomhed skal vi reflektere over, om vi
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løfter det vi skal i forhold fleksibilitet, fx i forhold til mulighed for deltid og \fI RU lvi
flex-ordninger mm. Det sker på VG. GYMNASIUM
Det er en årlig opgørelse, der også gør rede for sociale arrangementer
mm., der skal fremme trivsel.

Pkt. : 9
Resumé
Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat
Vicerektor Andreas Olesen gjorde rede for elevtal. Der er ikke store bevæ
gelser på 2g og 3g årgangene. 3g årgangen er ikke så stor, men der er ikke
sket nyt frafald.
På ig årgangen er der for mange elever. Ved tælledato i november var der
11 elever for mange, og det fleksible klasseloft på 28 elever blev således
fraveget. Fravigelsesårsagerne fordeler sig således:
5 elever er 4-årige Team Danmark elever med særligt tilrettelagt uddannel
sesforløb.
3 elever er omgængere fra sidste skoleår.
3 af elever skyldes markant mindre frafald end normalt. Coronasituationen
har gjort, at næsten alle de elever, der normalt ville tage til udlandet og
dermed blive overliggere til kommende skoleår er blevet hjemme. I forbin
delse med indberetningen er der gjort rede for alle årsager til fravigelsen af
klasse loftet og Anders Bjarklev blev orienteret.

Pkt.: 10
Resumé
Fastsættelse af dato for martsmødet 2021

• Mandag d. 15.3. kl. 17-20
• Mandag d. 22.3. kl. 17-20
• Tirsdag d. 23.3. kl. 17-20

Beslutning
Den 22.3. vedtages.
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Referat
Den 22.3. vedtages.

Pkt.: 11

Resumé

ê
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VIRUM
GYMNASIUM

Orientering fra rektor Mette Kynem und

Beslutning

Referat
Lectio har været i medierne igen i forhold til datasikkerhed. Man kunne
som lærer gå tilbage til oplysninger om afgåede elever. En sletterobot har
slettet data på VG.

Pkt.: 12

Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat
Ikke noget at berette.

Pkt.: 13

Resumé

Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat
Ole Stahl fortæller om en henvendelse fra flere ministerier og teknologirå
det med interesse for, hvordan Haldor Topsøe arbejder sammen med sko-
lerne. Ministerierne er meget interesserede i at koble skoler og virksomhe
der.
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Edda Heinskou fortæller, at Ungerådet, som skulle kvalificere indsatser og \/I RU lvi
beslutninger, har nedlagt sig selv. Der pågår en politisk diskussion af, hvor- GYMNASIUM
dan unge kan inddrages. lnddragelsen skal omtænkes. Det ønskes bl.a. at
inddrage elevråd. Der er også midler til aktiviteter for elever.

Klaus Kassow refererer fra virtuelt repræsentantskabsmøde om 0K21.GL
ville gerne udskyde forhandlingerne et år, men øvrige på AC-området ville
have dem i 2021.
Hovedkravet fra GL bliver gennemsigtighed og jævn arbejdsbelastning. No-
get af det, som VG allerede scorer højt på. GLs arbejde kommer til at
handle om at få de dysfunktionelle gymnasier til nærme sig VGs standard.
Der udtrykkes glæde for tilbageførslen af 220 millioner. Selv de mest vel-
fungerende gymnasier som VG er presset og savner midlerne.
Der var besøg af Anders Bondo, som fortalte om folkeskolereformen. De er
nu sluppet fri af lovgrundlag og har fået mulighed for at diskutere undervis
ning og forberedelse. Folkeskoleområdet kan have en afsmittende effekt
på vores område.

Pkt.: 14
Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Anders Bjarlev ønsker alle en glædelig jul trods de nye rammer. Vi håber på
et år, hvor vi lægger Coronaen bag os.
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Anders Bjarklev
ID: 2e14321e-1079-7986-11ab-a54b2275a0a4
Dato: 2021-03-24 09:00 (UTC)

Mette Kynemund
ID: 5e33bd7f-96a0-2a4a-5755-daa7793f819c
Dato: 2021-03-22 21:24 (UTC)

Simon Pihl Sørensen
ID: ac6a8a67-2a22-183f-42f2-85df26a38e3d
Dato: 2021-03-22 13:57 (UTC)

Edda Heinskou
ID: 28f40a87-151f-2092-fca0-d9c3882eaeb5
Dato: 2021-03-22 10:12 (UTC)

Ole Stahl
ID: 02a9d54c-7189-1a60-c885-f65569cf2ddc
Dato: 2021-03-22 10:15 (UTC)

Frederick Anthony Utzon Harris
ID: 0e7621a9-db25-dbdd-1dff-6b8be83297b9
Dato: 2021-04-07 13:56 (UTC)

Clara Brandt Rubow
ID: 91d978f8-8aca-00d4-5dd4-80073a7d98c1
Dato: 2021-03-22 15:58 (UTC)

Kristian Blum
ID: 9ccab779-54b7-f900-a511-cea00f9347fa
Dato: 2021-03-22 10:50 (UTC)

Klaus Kassow
ID: 3da9aafc-d46f-1dbd-4fea-35db48466aed
Dato: 2021-03-22 14:25 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres 
på et senere tidspunkt.
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Envelope consumer disclosure was accepted by Simon Pihl Sørensen 2021-03-22 13:57 (UTC)
Envelope was signed by Simon Pihl Sørensen 2021-03-22 13:57 (UTC)
Envelope was opened by Klaus Kassow 2021-03-22 14:25 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Klaus Kassow 2021-03-22 14:25 (UTC)
Envelope was signed by Klaus Kassow 2021-03-22 14:25 (UTC)
Envelope was signed by Clara Brandt Rubow 2021-03-22 15:58 (UTC)
Envelope was opened by Mette Kynemund 2021-03-22 21:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Mette Kynemund 2021-03-22 21:24 (UTC)
Envelope was signed by Mette Kynemund 2021-03-22 21:24 (UTC)
Envelope was opened by Anders Bjarklev 2021-03-24 08:59 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Anders Bjarklev 2021-03-24 08:59 (UTC)
Envelope was signed by Anders Bjarklev 2021-03-24 09:00 (UTC)
Envelope was opened by Frederick Anthony Utzon Harris 2021-04-07 13:55 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Frederick Anthony Utzon 
Harris 2021-04-07 13:55 (UTC)


Envelope was signed by Frederick Anthony Utzon Harris 2021-04-07 13:56 (UTC)
Envelope signing has been completed 2021-04-07 13:56 (UTC)








Certificate of Completion - Anders Bjarklev


Anders Bjarklev


IP Number: 93.163.170.242
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 2e14321e-1079-7986-11ab-a54b2275a0a4
Signed: 2021-03-24 09:00 (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/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-24 08:59 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-24 08:59 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-24 09:00 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-24 08:59 (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 - Mette Kynemund


Mette Kynemund


IP Number: 87.60.80.209
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 5e33bd7f-96a0-2a4a-5755-daa7793f819c
Signed: 2021-03-22 21:24 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 21:24 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 21:24 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 21:24 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 21:24 (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 - Simon Pihl Sørensen


Simon Pihl Sørensen


IP Number: 212.130.0.163
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: ac6a8a67-2a22-183f-42f2-85df26a38e3d
Signed: 2021-03-22 13:57 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.18363


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 13:56 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 13:57 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 13:57 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 13:57 (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 - Edda Heinskou


Edda Heinskou


IP Number: 185.116.148.152
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 28f40a87-151f-2092-fca0-d9c3882eaeb5
Signed: 2021-03-22 10:12 (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/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 10:12 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 10:12 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 10:12 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 10:12 (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 - Ole Stahl


Ole Stahl


IP Number: 148.64.14.5
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 02a9d54c-7189-1a60-c885-f65569cf2ddc
Signed: 2021-03-22 10:15 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.774.54


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 10:14 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 10:14 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 10:15 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 10:14 (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 - Frederick Anthony Utzon Harris


Frederick Anthony Utzon Harris


IP Number: 77.213.210.68
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 0e7621a9-db25-dbdd-1dff-6b8be83297b9
Signed: 2021-04-07 13:56 (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/14.0.3 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:09 (UTC)
Envelope was opened 2021-04-07 13:55 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-04-07 13:55 (UTC)
Envelope was signed 2021-04-07 13:56 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-04-07 13:55 (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 - Clara Brandt Rubow


Clara Brandt Rubow


IP Number: 192.38.140.254
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 91d978f8-8aca-00d4-5dd4-80073a7d98c1
Signed: 2021-03-22 15:58 (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/14.0.1 Safari/605.1.15


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 10:48 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 10:48 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 15:58 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 10:48 (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 - Kristian Blum


Kristian Blum


IP Number: 188.183.61.60
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 9ccab779-54b7-f900-a511-cea00f9347fa
Signed: 2021-03-22 10:50 (UTC)
Security level: E-mail
Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 10:49 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 10:50 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 10:50 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 10:50 (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 - Klaus Kassow


Klaus Kassow


IP Number: 213.32.243.234
Envelope ID: 3d7a2d26-b836-e900-d4c5-31c538e84fcc
Signer ID: 3da9aafc-d46f-1dbd-4fea-35db48466aed
Signed: 2021-03-22 14:25 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2021-03-22 10:10 (UTC)
Envelope was opened 2021-03-22 14:25 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2021-03-22 14:25 (UTC)
Envelope was signed 2021-03-22 14:25 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2021-03-22 14:25 (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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