Sådan bliver I medlem af ABF
- Indmeldelse, kontingent m.m.

Alle private andelsboligforeninger i Danmark kan blive medlem af ABF.
Et medlemskab indskrænker ikke foreningens selvbestemmelsesret, og medlemmet hæfter heller ikke for ABF’s forpligtelser.

Indmeldelse:
På ABF’s hjemmeside kan foreningen udfylde en foreløbig indmeldelsesblanket.
Herefter modtager I informationsmateriale om ABF og en endelig indmeldelsesblanket, som skal underskrives af de tegningsberettigede medlemmer i
foreningens bestyrelse og returneres til ABF’s sekretariat.
I kan også ringe til ABF på 33 86 28 30 eller sende en mail til abf@abf-rep.dk.

Udmeldelse:
Ønsker en forening at melde sig ud af ABF, skal det ske skriftligt senest 30.
juni, dvs. tre måneder før et nyt kontingentår starter.
I kan læse om regler for udmeldelse i ABF’s vedtægter § 4, stk. 1., som I
finder på abf-rep.dk.

Kontingent:
Kontingent for medlemskab af ABF beregnes pr. andel pr. år, og dækker
perioden fra 1. oktober til 30. september.
Melder jeres forening sig ind i løbet af året, betaler I kun for de måneder, der
er tilbage af kontingentåret.

Priser:
1. oktober 2014:

188,- kr. pr. andel pr. år

1. oktober 2015:

190,- kr. pr. andel pr. år

1. oktober 2016:

192,- kr. pr. andel pr. år

1. oktober 2017:

194,- kr. pr. andel pr. år

1. oktober 2018:

196,- kr. pr. andel pr. år

For større foreninger gradueres kontingentet således:
Foreninger til og med 50 andele betaler fuldt kontingent.

Foreninger med 50 - 75 andele betaler:
• For de første 50 andele fuldt kontingent
• For de næste 25 andele 75 % af kontingentet.

Foreninger med 76 andele og derover betaler:
• For de første 75 andele efter ovennævnte graduering.
Herefter er resten af foreningens andele gratis.

Kvittering for indbetalt kontingent er andelsboligforeningens medlemsbevis.

Læs mere om medlemskab på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB

Åbningstider:

Medlemsrådgivning:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 14.00

Følg os på:

Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V

facebook.com/abf.rep.dk

33 86 28 30

linkedin.com/company/abf

abf@abf-rep.dk

twitter.com/abf_nyheder

www.abf-rep.dk

Nov. 2014

Sekretariatet:
Mandag – fredag: kl. 9.00 – 15.30

