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FORMÅL OG VIRKE 
 
 
 

§ 1 
 
1.1 Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har til formål at varetage 

de private andelsboligforeningers interesse samt at fremme udbredelsen af den 
private andelsbolig som boligform. 

 
1.2 ABF tilstræber gennem sit daglige virke at føre målsætnings- og princippro-

grammet ud i livet. 
 
1.3 ABF er uafhængig af partipolitik. 
 
 

§ 2 
 
2.1 ABF kan rette henvendelse til offentlige myndigheder, private interesseorgani-

sationer og offentligheden i almindelighed for så vidt angår alle forhold, der har 
eller kan tænkes at få betydning for de private andelsboligforeningers interesse. 

 
2.2 ABF kan efter beslutning i hovedbestyrelsen indtræde i et samarbejdsforhold til 

andre organisationer på boligområdet, såfremt dette skønnes at tjene ABF's 
formål. 

 
2.3 ABF skal sikre, at der udgives et medlemsblad efter retningsliner og en redakti-

onel linje, der fastlægges af ABF’s hovedbestyrelse. 
 
2.4 Udgivelse af medlemsblad og andre servicefunktioner kan varetages af et sær-

skilt selskab, der ejes af ABF. 
 
 
 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 
 
 

§ 3 
 
3.1 Som medlem kan optages enhver privat andelsboligforening i Danmark. 
 
3.2 Skriftlig indmeldelse, underskrevet af andelsboligforeningens tegningsberetti-

gede bestyrelse indsendes til ABF’s sekretariat. Forretningsudvalget træffer be-
slutning om imødekommelse af ansøgning om medlemskab. Medlemskabet 
træder i kraft umiddelbart efter modtagelse af indmeldelsen. 

 
3.3 Medlemskab medfører ingen indskrænkninger i de tilsluttede andelsboligfor-

eningers interne selvstyre. 
 
3.4 Medlemmerne hæfter ikke for ABF's forpligtelser. 
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§ 4 
 
4.1 Medlemskab kan af en medlemsforening bringes til ophør med 3 mdrs. varsel til 

1. oktober. Skriftlig anmodning om udmeldelse, underskrevet af medlemsfor-
eningens tegningsberettigede bestyrelse, indsendes til ABF’s sekretariat. 

 
4.2 Medlemskab kan fra ABF's side bringes til ophør uden varsel ved beslutning af 

hovedbestyrelsen i tilfælde af, at en medlemsforening ikke overholder sine for-
pligtelser efter vedtægterne eller en lovlig beslutning på landsmødet, eller i øv-
rigt optræder til skade for ABF's virksomhed eller formål. I tilfælde af kontingent-
restance kan eksklusion dog kun ske efter forudgående skriftligt varsel med 14 
dages frist for berigtigelse af restancen. Den ekskluderede medlemsforening 
kan anke hovedbestyrelsens beslutning til landsmødet, bortset fra tilfælde af 
kontingentrestance. Ved anke suspenderes eksklusionen indtil landsmødets af-
gørelse foreligger. Landsmødets afgørelse er endelig. 

 
 

§ 5 
 
5.1 For medlemskab af ABF betaler medlemsforeningerne et årligt kontingent. Kon-

tingentåret følger regnskabsåret. 
 
5.2 Kontingentet fastsættes af landsmødet. Kontingentet indbetales i en eller flere 

rater efter påkrav. 
 
 
 

LANDSMØDE 
 
 

§ 6 
 
6.1 Landsmødet fastlægger målsætnings- og principprogrammet og er i øvrigt 

ABF’s højeste myndighed i alle forhold. 
 
 

§ 7 
 
7.1 Ordinært landsmøde afholdes i oktober måned hvert fjerde år, i lige år. 
 
7.2 På det ordinære landsmøde fremlægges referater fra landsmøder samt de si-

den seneste ordinære landsmøde afsluttede årsregnskaber med tilhørende 
bemærkninger fra de interne revisorer. 

 
7.3 Det ordinære landsmøde har følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 
2) Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde 
3) Eventuel besvarelse af stillede spørgsmål til de fremlagte årsrapporter, jfr. § 

27, stk. 5 samt eventuel orientering om de interne revisorers revisionsproto-
kollater, jfr. § 29, stk. 5 

4) Forslag 
5) Valg af ABF’s formandskab bestående af formand og 2 næstformænd 
6) Valg af revision 
7) Eventuelt. 
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7.4 Ekstraordinært landsmøde afholdes efter beslutning i hovedbestyrelsen, eller 
såfremt det begæres skriftligt af medlemsforeninger, der råder over mindst 10 
% af samtlige stemmer. 

 
7.5 Begæring om indkaldelse af ekstraordinært landsmøde skal angive dagsorden 

og begrundelse for begæringen samt begrundelse for det forslag, som ønskes 
behandlet. Begæringen indgives til ABF’s sekretariat, og indkaldelse skal ske 
senest 4 uger efter begæringens modtagelse. 

 
 

§ 8 
 
8.1 ABF’s hovedbestyrelse er ansvarlig for indkaldelse til såvel ordinært som eks-

traordinært landsmøde. 
 

Indkaldelse til ordinært landsmøde skal skriftligt tilgå hver enkel medlemsfor-
ening direkte med mindst 8 ugers varsel. 

 
Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde skal skriftligt tilgå hver enkel med-
lemsforening direkte med mindst 4 ugers varsel. 

 
8.2 Datoen for det ordinære landsmøde og fristen for indsendelse af forslag skal 

desuden annonceres for medlemmerne senest den 1. maj i landsmødeåret. 
 
8.3 Adgang til landsmødet har andelshavere i en medlemsforening, der af med-

lemsforeningen er udpeget til at repræsentere den på landsmødet, og som se-
nest 2 uger forud for landsmødet har anmeldt sin deltagelse til sekretariatet og 
derefter modtaget adgangskort og stemmeseddel. Hver medlemsforening kan 
lade sig repræsentere af 2 personer, idet dog medlemsforeninger med et større 
stemmetal end 2 kan lade sig repræsentere ved lige så mange personer, som 
den pågældende forening har stemmetal. 

 
8.4 Adgang til landsmødet har endvidere personer, som forretningsudvalget har 

indbudt til at deltage. 
 
 

§ 9 
 
9.1 Ved afstemninger på landsmødet har hver enkelt medlemsforening 1 stemme 

for hver påbegyndt 50 andelshavere i vedkommende medlemsforening. 
 
9.2 En medlemsforening kan give stemmefuldmagt vedrørende landsmødet enten 

til en deltagende repræsentant fra en anden medlemsforening eller til forret-
ningsudvalget. For sådanne fuldmagter gælder de i nærværende §, stk. 3 samt 
stk. 4 respektive stk. 5 fastsatte regler. 

 
9.3 Fuldmagten skal være skriftlig og anmeldes til sekretariatet senest 2 uger forud 

for landsmødet. Fuldmagten skal angive, hvilke punkter på dagsordenen den 
angår. 

 
 
9.4 En fuldmagt, der gives til en repræsentant fra en anden medlemsforening, skal 

angive, hvorledes der skal stemmes, såfremt den angår beretningen eller for-
slag, der i fuldstændig ordlyd er tilstillet medlemsforeningerne inden landsmø-
det. Den befuldmægtigede repræsentant skal dog være berettiget til på lands-
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mødet at tage stilling til eventuelle ændringsforslag. For så vidt angår forslag, 
der ikke i fuldstændig ordlyd er tilstillet medlemsforeningerne, eller for så vidt 
angår andre dagsordenspunkter, herunder valg, kræves det ikke, at fuldmagten 
angiver, hvorledes der skal stemmes. Repræsentanter for en medlemsforening 
kan på landsmødet ikke afgive mere end 10 stemmer som fuldmægtig. 

 
9.5 En fuldmagt, der gives til hovedbestyrelsens forretningsudvalg, kan kun angå 

forslag, der i fuldstændig ordlyd er tilstillet medlemsforeningerne inden lands-
mødet, og skal angive, hvorledes der skal stemmes. Forretningsudvalget kan 
ikke tage stilling til eventuelle ændringsforslag, der på landsmødet måtte frem-
komme til forslaget, men kan stemme i henhold til fuldmagten ved den endelige 
stillingtagen til det eventuelt ændrede forslag. 

 
 

§ 10 
 
10.1 Et forslag kan kun behandles på et landsmøde, såfremt det er sat på den dags-

orden, der er indeholdt i indkaldelsen, eller en dagsorden, der senere og mindst 
4 uger før landsmødet er skriftligt tilgået hver enkel medlemsforening.  

 
10.2 En medlemsforening er berettiget til at forlange et forslag behandlet på det or-

dinære landsmøde, såfremt forslaget er indleveret til sekretariatet senest 15. 
juni i året for afholdelsen af landsmødet. Såfremt et sådant rettidigt indgivet for-
slag ikke kommer til behandling på det pågældende landsmøde skal der senest 
4 uger efter landsmødets afholdelse indkaldes til ekstraordinært landsmøde for 
behandling af forslaget, med mindre forslagsstilleren frafalder dette skriftligt. 

 
 

§ 11 
 
11.1 Beslutninger på landsmødet træffes med simpelt flertal og uanset antallet af 

fremmødte, med mindre der er tale om beslutninger, som angivet i nærværende 
§'s 2. stk. 

 
11.2 Til vedtagelse af et forslag om vedtægtsændring eller om opløsning af ABF 

kræves, at mindst halvdelen af samtlige mulige stemmer er repræsenteret på 
landsmødet, og at mindst ¾ af de på landsmødet repræsenterede stemmer af-
gives for forslaget. 

 
11.3 Såfremt der på et landsmøde ikke er repræsenteret det nødvendige antal 

stemmer for, at vedtagelse kan ske efter stk. 2, men der ved afstemningen 
blandt de repræsenterede stemmer konstateres den nødvendige majoritet til 
forslagets vedtagelse, kan forslaget gøres til genstand for ny behandling på et 
landsmøde der indkaldes med angivelse af dagsorden og afstemningsresultat 
til afholdelse inden for 12 uger efter 1. landsmøde. På dette landsmøde vil for-
slaget derefter kunne vedtages med mindst ¾ af samtlige repræsenterede 
stemmer, uanset hvor mange medlemsforeninger der har ladet sig repræsente-
re på landsmødet. 

 
 

§ 12 
 
12.1 Landsmødet ledes af en dirigent, der fastsætter afstemningsproceduren, men 

skriftlig afstemning skal dog finde sted, når det forlanges af mindst 10% af de 
repræsenterede stemmer. 
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12.2 Over forhandlingerne på landsmødet føres et referat, der underskrives af diri-
genten og hovedbestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Referatet skal være 
offentliggjort for samtlige medlemsforeninger senest 10 uger efter landsmødets 
afholdelse. 

 
 
 

URAFSTEMNING 
 
 

§ 13 
 
13.1. Urafstemning afholdes efter beslutning i hovedbestyrelsen, eller såfremt det 

begæres skriftligt af medlemsforeninger, der råder over mindst 5 % af samtlige 
stemmer. 

 
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for iværksættelse og gennemførelse af uraf-
stemningen. 

 
13.2. Urafstemningen kan vedrøre forslag, som det vedtægtsmæssigt er bestemt kan 

behandles på ABF’s ordinære landsmøde, under dagsordnens punkt 4, jf. § 7.3 
og som her kan vedtages med simpelt flertal. Forslag om ændring af kontingent 
og forslag som efter § 11.2 kræver kvalificeret flertal kan ikke sendes til uraf-
stemning. 

 
13.3. Krav fra medlemmer om afholdelse af urafstemning skal fremsættes skriftligt 

overfor hovedbestyrelsen og bilægges: 
a. Formulering af afstemningstemaet med afstemningsmulighederne ja/nej 
b. Motivering af forslaget 
c. Det nødvendige antal originale underskrifter. 

 
13.4. Senest 4 uger efter modtagelsen af krav om urafstemning, skal hovedbestyrel-

sen foranstalte afstemning gennemført ved at der skriftligt tilgår direkte til hver 
enkelt medlemsforening stemmemateriale indeholdende: 
a. Afstemningstema med motivering af forslaget 
b. Angivelse af dato for sidste frist for stemmeafgivelse  
c. Instruks for stemmeafgivelsen. 

 
13.5. De afgivne stemmer skal være ABF’s statsautoriserede revisor i hænde senest 

3 uger efter udsendelsestidspunktet. Det skal af stemmematerialet fremgå, 
hvad der er sidste frist for revisionens modtagelse af stemmer. 
For sent indgivne stemmer erklæres ugyldige. 

 
13.6. Ved urafstemninger har hver enkelt medlemsforening 1 stemme for hver påbe-

gyndt 50 andelshavere i vedkommende medlemsforening. 
 
13.7. Urafstemningens resultat er bindende for hovedbestyrelsen og afgøres ved 

simpel stemmeflerhed blandt de svarende medlemmer. 
Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

 
13.8. Resultatet af urafstemningen offentliggøres over for medlemmerne senest 2 

uger efter afstemningsfristen. 
 
13.9. ABF’s statsautoriserede revisor påser hovedbestyrelsens forberedelse og gen-

nemførelse af urafstemningen. 
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HOVEDBESTYRELSEN 
 
 

§ 14 
 
14.1. Den overordnede ledelse af ABF varetages af hovedbestyrelsen, der fastlæg-

ger ABF's arbejdsprogram, koordinerer det politiske og organisatoriske arbejde 
i kredsene og på landsplan og tager stilling til principielle spørgsmål mellem 
landsmøderne. 

 
14.2. Hovedbestyrelsen godkender årsregnskabet samt årsbudgettet. 
 
 

§ 15 
 
15.1. Hovedbestyrelsen består af: 

a. ABF’s formand og 2 næstformænd, der vælges på landsmødet 
b. 18 hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på kredsgeneralforsamlinger i ABF’s 

kredse. 
 
 

§ 16 
 
16.1. Landsformand og de 2 næstformænd vælges for en periode af 4 år. Valg sker 

på hvert landsmøde. 
 
16.2. Såfremt landsformanden måtte udtræde af hovedbestyrelsen midt i en valgpe-

riode, afgør hovedbestyrelsen ved valg, hvem af de 2 næstformænd, som skal 
konstitueres som landsformand for den resterende valgperiode. Den anden 
næstformand fortsætter som næstformand perioden ud. Hovedbestyrelsen 
vælger af sin midte en ny næstformand for den resterende del af perioden. 

 
16.3. De kredsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer vælges på kredsgeneralforsam-

lingerne i lige år. Valget sker for en periode på 2 år og er gældende fra 1. no-
vember i valgåret. 

 
Valget sker i henhold til en fordelingsnøgle fastsat af ABF’s hovedbestyrelse, 
ud fra antallet af medlemsforeninger i hver af ABF’s kredse. Hver kreds er altid 
sikret minimum 1 medlem af ABF’s hovedbestyrelse. 

 
16.4. På kredsgeneralforsamlingerne i lige år vælges tillige et antal hovedbestyrel-

sessuppleanter svarende til antallet af valgte hovedbestyrelsesmedlemmer i 
kredsen. Ved valget træffes beslutning om, rækkefølgen for suppleanternes 
indtræden i hovedbestyrelsen. 

 
Valget sker for en periode på 2 år og er gældende fra 1. november i valgåret. 

 
Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem, der er valgt af en kreds, er udtrådt af ho-
vedbestyrelsen, og der ikke er nogen suppleant, der er indtrådt i hovedbestyrel-
sen i den pågældendes sted, kan der på en kredsgeneralforsamling træffes be-
slutning om valg af et nyt hovedbestyrelsesmedlem og -suppleant. 

 
16.5. Valgbar som hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant er enhver andelshaver i 

en andelsboligforening, der er medlem af ABF og som er anmeldt som kandidat 
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i forhold til landsmødet eller den vælgende kredsgeneralforsamling af sin med-
lemsforening. 
 

16.6. Et hovedbestyrelsesmedlem eller -suppleant må ikke have lønnet ansættelse 
eller anden honoreret teknisk funktion i forbindelse med ABF's virksomhed. Den 
pågældende må ikke optræde på en måde, som kan skade ABF's formål og vir-
ke. 

 
16.7. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem eller -suppleant ophører med at være an-

delshaver i en medlemsforening, fratræder den pågældende omgående sit 
hverv, og næste suppleant indtræder i stedet for resten af valgperioden. 

 
16.8. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem eller -suppleant er medlem i en medlems-

forening, som efter landsmødet udmelder sig af ABF, fratræder den pågælden-
de omgående sit hverv, og næste suppleant indtræder i stedet for resten af 
valgperioden. 

 
16.9. Såfremt hovedbestyrelsen finder, at et hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant 

har overtrådt § 16..6 eller er forpligtet til at fratræde efter § 16.7 og 8, kan ho-
vedbestyrelsen beslutte, at den pågældende udelukkes fra udøvelsen af sit 
hverv. Beslutning herom kræver tiltrædelse af mindst trefjerdedel af hovedbe-
styrelsens medlemmer. 

 
 

§ 17 
 
17.1. Hovedbestyrelsens møder afholdes i henhold til den af bestyrelsen vedtagne 

forretningsorden, eller når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlan-
ges af 5 medlemmer af hovedbestyrelsen. 

 
17.2. Hovedbestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 
 
17.3. Over hovedbestyrelsens møder føres referat, som underskrives af de hovedbe-

styrelsesmedlemmer, der har været til stede på det refererede møde. Såfremt 
et hovedbestyrelsesmedlem kommer i mindretal ved en afstemning, har den 
pågældende krav på at få refereret sin stillingtagen med begrundelse. 

 
17.4. Et hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant må ikke deltage i behandlingen af 

en sag, såfremt han kan have særinteresse i sagens afgørelse. Som særinte-
resse anses også en interesse, der beror på tilknytning til en anden interesse-
organisation. Første punktum gælder også, hvis særinteresse i sagen haves af 
et firma eller en organisation, som vedkommende er ansat i, eller har tilsvaren-
de tilknytning til. 

 
17.5. Hovedbestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden. 
 
 

§ 18 
 
18.1. ABF tegnes over for tredjemand ved underskrift af formanden samt 2 yderligere 

medlemmer af hovedbestyrelsen eller af 3 medlemmer af forretningsudvalget. 
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FORRETNINGSUDVALG 
 
 

§ 19 
 
19.1. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse af ABF på landsplan og ta-

ger de nødvendige initiativer og beslutninger på ABF’s vegne på såvel lands-
plan som regionalt og lokalt plan. 

 
19.2. Forretningsudvalget består af ABF’s formand og 2 næstformænd samt yderlige-

re 4 hovedbestyrelsesmedlemmer, der udpeges af ABF’s hovedbestyrelse. Ud-
pegningen sker for 2 år. Udpegningen finder sted i lige år, på det første hoved-
bestyrelsesmøde i medlemmernes valgperiode, jf. § 16.3. 

 
19.3. Forretningsudvalget konstituerer sig selv. 
 
19.4. Forretningsudvalget afholder møde i henhold til den forretningsorden, som er 

vedtaget af udvalget, eller når formanden skønner det nødvendigt. 
 
19.5. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af forret-

ningsudvalget er mødt efter behørig indkaldelse. Forretningsudvalget træffer 
beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte. 

 
19.6. Bestemmelserne i § 17.3-5 finder tilsvarende anvendelse. 
 
19.7. Hvervet som forretningsudvalgsmedlem i ABF kan vederlægges med et hono-

rar. 
 
19.8. Honorarets størrelse fastlægges individuelt for de enkelte forretningsudvalgs-

medlemmer af hovedbestyrelsen efter de af landsmødet angivne retningslinjer 
herfor. 

 
 

§ 20 
 
20.1. Hovedbestyrelsen kan efter behov udpege ad hoc grupper og projektgrupper til 

at varetage forberedelse eller udførelse af særskilte opgaver. 
 
20.2. Hovedbestyrelsen skal ved udpegningen af en gruppe jf. stk. 1 træffe nærmere 

bestemmelser om gruppens opgaver og kompetence. Hovedbestyrelsen kan 
ikke ved udpegningen af gruppen delegere beslutningskompetence, med min-
dre der er tale om en konkret beslutning, og der samtidig fastsættes nærmere 
retningslinjer og grænser for, hvorledes beslutningen skal træffes. 

 
20.3. Hovedbestyrelsen træffer nærmere bestemmelser om sådanne gruppers sam-

mensætning og kan beslutte, at grupperne tiltrædes af personer, der ikke er 
medlem af hovedbestyrelsen. Det skal dog stedse påses, at der i en sådan 
gruppe indgår et medlem af forretningsudvalget. 

 
 

§ 21 
 
21.1. I forbindelse med udpegning af forretningsudvalget jf. § 19.1 sker der fornyet 

udpegning af personer til deltagelse i særlige grupper jf. § 20.1 og til varetagel-
se af andre opgaver såvel internt som eksternt. 
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KREDSE 
 
 

§ 22 
 
22.1. Med henblik på varetagelse af ABF's virke lokalt inddeles landet i kredse, dog 

maksimalt 15 kredse. 
 
22.2. Kredsinddelingen besluttes af ABF’s hovedbestyrelse. Forinden der kan ske 

ændring af en kredsinddeling, skal forslag til ny kredsinddeling fremlægges til 
høring på en kredsgeneralforsamling i de berørte kredse. 

 
 

§ 23 
 
23.1. Kredsens øverste myndighed er kredsgeneralforsamlingen. 
 
23.2. Ordinær kredsgeneralforsamling afholdes hvert år i perioden 1. september til 

31. oktober. Dagsorden for kredsgeneralforsamlingen skal indeholde følgende 
punkter: 
a) Valg af dirigent 
b) Kredsbestyrelsens beretning, herunder oplæg til aktivitetsplan for det kom-

mende år 
c) Forslag 
d) Valg til hovedbestyrelsen (lige år) 
e) Valg til kredsbestyrelsen. 

 
23.3. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes efter beslutning af kredsbesty-

relsen eller begæring af 10 % af alle medlemsforeninger i kredsen med angi-
velse af dagsorden og begrundelse for indkaldelsen. 

 
23.4. Kredsbestyrelsen indkalder til kredsgeneralforsamlingen. Indkaldelsen skal 

skriftligt tilgå hver enkel af kredsens medlemsforeninger og ABF’s hovedbesty-
relse direkte med mindst 4 ugers varsel. 

 
23.5. Adgang til kredsgeneralforsamlingen har repræsentanter for medlemsforenin-

ger i kredsen og personer, som af kredsbestyrelsen er inviteret til at deltage, 
samt medlemmer af ABF’s hovedbestyrelse.  

 
23.6. Hver medlemsforening i kredsen har på kredsgeneralforsamlingen 1 stemme 

for hver påbegyndt 50 andelshavere i medlemsforeningen. Der kan stemmes 
ved fuldmagt til repræsentanter fra en anden medlemsforening i kredsen. Re-
præsentanterne for en medlemsforening kan afgive stemmer som fuldmægtig 
for op til 3 foreninger ud over egen forening. 

 
23.7. En medlemsforening i kredsen er berettiget til at forlange et forslag behandlet 

på en kredsgeneralforsamling, såfremt forslaget er indleveret til sekretariatet el-
ler kredsformanden senest 1 uge før afholdelse af en kredsgeneralforsamling. 
Dog kan kredsgeneralforsamlingen ved simpelt flertal beslutte, at behandle et 
forslag, der ikke er indleveret senest 1 uge før afholdelse af en kredsgeneral-
forsamling. 

 
23.8. På kredsgeneralforsamlingen træffes beslutning ved simpelt flertal blandt de 

fremmødte. 
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23.9. Over kredsgeneralforsamlingens forhandlinger føres et referat, der underskri-
ves af dirigenten og de tilstedeværende medlemmer af kredsbestyrelsen. Refe-
ratet offentliggøres for medlemsforeningerne i kredsen, senest 2 måneder efter 
kredsgeneralforsamlingens afholdelse. 

 
 

§ 24 
 
24.1. Til varetagelse af arbejdet i kredsen vælges på kredsgeneralforsamlingen en 

kredsbestyrelse, der består af formand og næstformand, der vælges særskilt, 
samt yderligere 3-5 medlemmer. Kredsbestyrelsens medlemmer vælges for 2 
år, således at formanden er på valg i lige år, næstformanden i ulige år og halv-
delen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år. 

 
24.2. Kredsens hovedbestyrelsesmedlemmer deltager i kredsbestyrelsens møder for 

at fremme information og koordination i forhold til hovedbestyrelsens arbejde. 
 
24.3. Der kan vælges 1-2 kredsbestyrelsessuppleanter. Valget sker for 1 år. Ved val-

get træffes beslutning om rækkefølgen for suppleanternes indtræden i kredsbe-
styrelsen. 

 
24.4. Valgbar som kredsbestyrelsesmedlem eller -suppleant er kun personer, der er 

andelshavere i en medlemsforening i kredsen. I øvrigt finder bestemmelserne i 
§ 16.6-9 tilsvarende anvendelse, således at hovedbestyrelsen træffer eventuel 
beslutning om udelukkelse. 

 
24.5. Kredsbestyrelsens opgave er varetagelse af den lokale medlemspleje i forhold 

til ABF’s medlemsforeninger i kredsen. 
Kredsbestyrelsens hverv omfatter særligt: 
a) Etablering af netværk mellem kredsens medlemsforeninger og kontaktfor-

midling mellem foreninger i kredsen 
b) Erfaringsformidling til kredsens medlemsforeninger 
c) Støtte til nye foreninger og bestyrelser 
d) Deltagelse i lokale råd og udvalg - med reference til den årlige kredsgene-

ralforsamling 
e) Lokal informationsvirksomhed i forhold til foreninger og myndigheder om 

ABF. 
 
24.6. Kredsbestyrelsen tilrettelægger sit arbejde under hensyntagen til de lokale 

særkender for kredsen, herunder medlemssammensætningen og særlige lokale 
behov. Varetagelsen af den lokale medlemspleje skal altid ske under hensynta-
gen til ABF’s vedtægter, målsætning og principper for ABF’s virke og eventuelle 
retningslinjer vedtaget af ABF’s hovedbestyrelse. 

 
24.7. Kredsbestyrelserne udøver i øvrigt sine hverv i tæt samarbejde med sekretaria-

tet. 
 

Kredsbestyrelserne kan trække på frivillige lokale kræfter i forhold til afvikling af 
lokale aktiviteter. 

 
Kredsbestyrelserne kan samarbejde på tværs af de geografiske kredsgrænser. 

 
24.8. Bestemmelserne i § 17.3-5 finder tilsvarende anvendelse. 
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§ 25 
 
25.1. Hver kredsbestyrelse tildeles en årlig økonomisk ramme til brug for den lokale 

medlemspleje. Rammen fastsættes af ABF’s hovedbestyrelse under hensynta-
gen til kredsens medlemstal. ABF hæfter ikke for udgifter, der besluttes af 
kredsbestyrelsen, såfremt udgifterne ikke kan dækkes af den tildelte ramme. 
Forretningsudvalget er dog berettiget til at beslutte at honorere udgifter, der er 
afholdt udenfor budgettets rammer. Forretningsudvalget kan beslutte, at det 
modregnes i følgende regnskabsårs ramme. 

 
 
 

SEKRETARIAT 
 
 

§ 26 
 
26.1. Sekretariatet er ansvarligt i forhold til varetagelsen af ABF’s medlemsservice, i 

henhold til retningslinjer fastlagt af ABF’s hovedbestyrelse, herunder rådgiv-
ning, medlemskurser og møder. Sekretariatet varetager tillige ABF’s daglige 
funktioner, herunder administration, information og bistand til hovedbestyrel-
sens, forretningsudvalgets og kredsbestyrelsernes arbejde. 

 
26.2. Sekretariatets arbejde organiseres og udføres efter retningslinjer og anvisnin-

ger fra forretningsudvalget, der tillige træffer bestemmelse om ansættelse og 
afskedigelse af personale. 

 
26.3. Ingen af sekretariatets medarbejdere kan samtidig beklæde poster som valgt i 

ABF eller være medlem af de i henhold til § 21 nedsatte grupper. 
 
 
 

REGNSKAB OG REVISION 
 
 

§ 27 
 
27.1. Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september. 
 
27.2. For hvert regnskabsår udarbejdes en årsrapport bestående af resultatopgørel-

se, balance og noter. 
 
27.3. Årsrapporten skal opstilles på overskuelig måde og give et retvisende billede af 

ABF's aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet. 
 
27.4. Årsrapporten skal underskrives af hovedbestyrelsen og revisionen og senest 5 

mdr. efter regnskabsårets udløb offentliggøres for medlemsforeningerne sam-
men med de interne revisorers beretning. 

 
27.5. En medlemsforening kan ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget for-

lange, at hovedbestyrelsen på et landsmøde eller ved brev meddeler til rådig-
hed stående oplysninger om nærmere angivne forhold, som er af betydning for 
bedømmelsen af årsrapporten. Såfremt besvarelse ønskes på et landsmøde, 
skal henvendelse dog ske senest 2 måneder før landsmødet. 
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27.6. Efter forslag fra en medlemsforening kan landsmødet beslutte at nærmere an-
givne forhold vedrørende en årsrapport eller ABF's forvaltning undergives 
granskning ved en eller flere granskningsmænd, der udpeges af landsmødet 
blandt medlemsforeningernes andelshavere. 

 
27.7. Der tegnes nødvendige forsikringer i forhold til ABF’s aktiviteter og virke. 
 
27.8. Likvide midler skal til stedse være anbragt i anerkendt pengeinstitut, obligatio-

ner eller statsgældsbeviser. Checkfuldmagt og dispositionsret vedrørende de-
poter kan kun gives til hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariatets fastan-
satte personale, 2 i forening. 

 
 
 

REVISION 
 
 

§ 28 
 
28.1. Årsrapporten revideres af en statsaut. revisor, der vælges af landsmødet. Valg-

perioden er 4 år. 
 
 

§ 29 
 
29.1. Årsrapporten revideres endvidere af 2 interne revisorer, valgt af landsmødet. 

Der vælges endvidere 2 suppleanter for de interne revisorer. Valgperioden er 4 
år. 

 
29.2. Valgbar som intern revisor eller suppleant er enhver andelshaver i en andelsbo-

ligforening, der er medlem af ABF, og som ikke er medlem af eller suppleant til 
hovedbestyrelsen eller en kredsbestyrelse. Der kan dog ikke vælges en an-
delshaver, såfremt en anden andelshaver fra samme medlemsforening i forve-
jen er en intern revisor eller suppleant. I øvrigt finder § 16.6-8, tilsvarende an-
vendelse. 

 
29.3. De interne revisorer skal revidere årsrapporten særskilt med henblik på at kon-

statere, om dispositioner, der har fundet udtryk i bogføringsmaterialet, er i over-
ensstemmelse med ABF’s vedtægter og beslutninger på landsmøde og i ho-
vedbestyrelse, samt om de pågældende dispositioner i øvrigt er forsvarlige un-
der hensyntagen til ABF’s formål og økonomiske stilling. 

 
29.4. De interne revisorer er i fællesskab berettiget til at søge sagkyndig bistand hos 

den af landsmødet valgte statsautoriserede revisor, såfremt de skønner dette 
nødvendigt. 

 
29.5. De interne revisorer skal udarbejde en skriftlig beretning til medlemsforeninger-

ne om resultatet af deres revision og eventuelle bemærkninger til årsrapporten. 
 
29.6. De interne revisorer skal endvidere føre en revisionsprotokol, som skal fore-

lægges hovedbestyrelsen. 
 
29.7. En medlemsforening kan ved skriftlig henvendelse til forretningsudvalget for-

lange, at landsmødet gøres bekendt med indholdet af protokollatet vedrørende 
de 4 seneste årsrapporter, samt eventuelle protokollater vedrørende perioden 
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efter det seneste regnskabsårs udløb og indtil landsmødet. Efter landsmødets 
beslutning, sker denne orientering ved oplæsning under landsmødet eller ved 
fremlæggelse af protokollatet på landsmødet. 

 
 
 

OPHØR 
 
 

§ 30 
 
30.1. I tilfælde af ABF’s opløsning skal organisationens midler helt og holdent tilbage-

føres til de respektive andelsboligforeninger 
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