
 

 

 

 

 

 

 Kæmp for andelsboligsektoren! 
 

 

Når de lokale kredsgeneralforsamlinger løber af stablen, skal der i år både vælges 

kredsbestyrelsesmedlemmer og medlemmer til ABF’s hovedbestyrelse.  

 

ABF er midt i en proces om ny organisationsstruktur, som endnu ikke er landet, så det er nu, at du som 

andelshaver og måske kommende bestyrelsesmedlem får chancen for at sætte dit præg på fremtidens ABF. 

Tanken med omorganiseringen er bl.a. at sætte kredsbestyrelserne mere i spil.  

 

Det er en spændende og udfordrende opgave, ABF er i gang med, og vi vil derfor gerne have flere med på 

holdet, som har lyst til at byde ind med holdninger til det lokale arbejde, ledelse, organisationsudvikling og 

politik. Vi kan også bruge folk der ønsker at lave lokale arrangementer, snakke med lokalpolitikere eller den 

lokale presse. 

 

Går der andelshavere rundt og drømmer om at komme tættere på politiske processer, er ABF’s 

bestyrelsesarbejde et rigtig godt sted at starte. Her drøfter vi de boligpolitiske vinde, som løbende fejer hen 

over andelsboligsektoren. Vi diskuterer alt fra ”tvungne ventelister” og ”skyhøje bidragssatser” til 

”persondatalov” og ”lovpakken om en sundere andelsboligsektor”. Har du lyst til at arbejde politisk, så kom 

og stil op til ABF’s bestyrelser. 

 

ABF har ca. 70 valgte i 11 lokale kredse i alderen fra 36 år til 86 år, og 27% er kvinder. 

 

Ønsker du at melde dit kandidatur til Hovedbestyrelsen skal du benytte blanketten, du sidder med i hånden, 

underskrevet af bestyrelsen i din forening. 

Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsen i din kreds.  
Find kontaktoplysninger på ABF’s hjemmeside:  
 
abf-rep.dk > Om ABF > Organisation > Kredse 
 
 

 

 

VEND 
 
  



Anmeldelse af kandidatur til valg til ABF’s hovedbestyrelse 

Den tegningsberettigede bestyrelse for 

A/B: Medlemsnr. 

anmelder herved: 

Navn: 

Adresse: 

der er andelshaver og fuldgyldigt medlem af vores forening, som kandidat til valg til ABF’s hovedbestyrelse som 

(sæt X): 

Hovedbestyrelsesmedlem ______ 

Hovedbestyrelsessuppleant ______ 

Dato Navn Underskrift for bestyrelsen 
(Formand eller tegningsberettiget bestyrelsesmedlem) 

Frist for indsendelse 

Den underskrevne blanket skal gerne være ABF’s sekretariat i hænde senest 1 uge før afholdelse af 

kredsgeneralforsamlingen. 

Indsend/mail blanketten til: 

Indsend venligst den underskrevne blanket til ABF’s sekretariat, Vester Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 

København V eller til abf@abf-rep.dk 

Procedure for valg til hovedbestyrelse og kredsbestyrelse 

Valg til ABF’s 

hovedbestyrelse 

Valg af medlem(mer) og suppleant(ter) til hovedbestyrelsen sker i lige år på kredsgeneralforsamlingen. 
Valget sker for en periode af 2 år. 

Af ABF's vedtægter § 16, stk. 5, fremgår: 
”Valgbar som hovedbestyrelsesmedlem eller suppleant er enhver andelshaver i en andelsboligforening, der 
er medlem af ABF og som er anmeldt som kandidat i forhold til landsmødet eller den vælgende 
kredsgeneralforsamling af sin medlemsforening.” 

OBS! 
Kandidater skal indsende vedlagte anmeldelsesblanket til ABF’s sekretariat, som skal have den i hænde 
senest 1 uge før, generalforsamlingen afholdes. 

Anmeldelsesblanketten skal være underskrevet af foreningens formand eller et andet tegningsberettiget 
bestyrelsesmedlem (jf. foreningens vedtægter) for at være gyldig. 

Valg til ABF’s 

kredsbestyrelse 

Af ABF’s vedtægter § 24, stk. 1 fremgår: 
”Til varetagelse af arbejdet i kredsen vælges på generalforsamlingen 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 
halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer hvert år.” 

Af § 24, stk. 3 fremgår: 
”Der kan vælges 1-2 kredsbestyrelsessuppleanter. Valget sker for 1 år. Ved valget træffes beslutning om 
rækkefølgen for suppleanternes indtræden i kredsbestyrelsen." 

Af § 24, stk. 4 fremgår: 
"Valgbar som kredsbestyrelsesmedlem eller -suppleant er kun personer, der er andelshavere i en 
medlemsforening i kredsen […].” 

Kandidater til valg til kredsbestyrelsen kan anmelde deres kandidatur på selve kredsgeneralforsamlingen. 
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