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Ingen vindere, når det 
ender med konkurs

OPLAG 98.675

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Da andelsboligforeningen Hostrups 
Have blev begæret konkurs af Nykredit 
den 9. december, gav det anledning til 
stor bekymring på vegne af andelsbolig-
foreningerne i hele landet.

En konkurs betyder betragtelige øko-
nomiske tab for andelsboligforeningens 
beboere samt de banker og realkreditin-
stitutter, der har ydet lån til foreningen. 
Så der er absolut ingen vindere, når det 
ender med konkurs. 

Der er ingen tvivl om, at foreninger-
nes økonomi ikke hang sammen, og en 
genopretning af økonomien ville være 
en forudsætning for at få en levedygtig 
forening – både på den korte og lange 
bane. Det har ikke været muligt at frem-
bringe løsninger i drøftelser mellem 
foreningerne på den ene side og kredit-
institutterne på den anden side. 

Men ABF har gentagne gange efter-
lyst større velvillighed hos kreditinsti-
tutterne til at finde løsninger sammen 
med beboerne. Det har vi gjort, fordi vi 
mener, at kreditinstitutterne bærer en 
stor del af ansvaret for, at foreningerne 
er endt som nødlidende.

Det helt store problem, som vi nu ser, 
er, at realkreditinstitutterne er inde for 
at stramme vilkårene for andelsbolig-

foreninger over en bred kam. Det ser vi 
ved, at man er mindre villig til at låne, 
og hvis man gør det, så er bidragssatser-
ne højere, der er større krav til person-
lig hæftelse og krav til vedtægterne. Det 
rammer jo alle andelsboligforeninger, 
og dermed også foreninger med en sund 
økonomi.

Jeg er bekymret over kreditinsti-
tutternes stigende krav om personlig 
solidarisk hæftelse, altså at det er den 
enkelte andelshaver, der kan gøres øko-
nomisk ansvarlig, når foreningen opta-
ger realkreditlån. En sådan skærpelse 
vil kunne berøre samtlige af landets 
andelshavere. 

Det er ikke vejen frem, at kreditin-
stitutter skal til at kreditvurdere de 
enkelte andelshavere og potentielle 
købere af andele, og det vil ABF fortsat 
kæmpe imod. Det skal være trygt at 
være andelshaver. n

Jeg er bekymret over 
kreditinstitutternes
stigende krav om personlig 
solidarisk hæftelse

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

5041-0004
TRYKSAG



OPLAG 98.675

Andelshavere og bestyrelse: Fra modspil til samspil
”VI INDDRAGER ALTID ALLE ANDELSHAVERE I STØRRE SPØRGSMÅL” / 
KAN DU GENKENDE DIG SELV? / NÅR SAMSPILLET BRYDER SAMMEN

8

 4 NY OVERDRAGELSESAFTALE

 6 SOM AT BO I EN LANDSBY 

 8 VI INDDRAGER ALTID ALLE ANDELSHAVERE 

 10 KAN DU GENKENDE DIG SELV?

 12 NÅR SAMSPILLET BRYDER SAMMEN

 15 BAG DØRENE

 18 ABF NYT

 20 ANDELSPANEL

 22 ABF-AKTIVITETER, FORÅR 2017

 27 MAKSIMALPRISDEBAT, VR BRILLER OG HØNS 
  UNDER SAMME TAG

 30 KRYDS OG TVÆRS 

 31 SPØRG EKSPERTEN   

6

31

Andelsliv
ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2016

Spørg eksperten
HONORARER OG  
GODTGØRELSER

4
Fokus

NY OVERDRAGELSESAFTALE



4     ABFnyt  1 - 2017

Ny overdragelsesaftale: 
Salg skal gøres lettere for foreningen

 fokus

ABF har i samarbejde med en række organisationer indgået et samarbejde om en ny fælles overdragelsesaftale.

Når Anne sælger sin 
andelsbolig, kan der i dag 
være to og ikke bare én 
aftale, der skal udfyldes, 

inden hun kan aflevere nøglerne til 
den nye andelshaver.

Bestyrelsen i Annes forening 
udarbejder en såkaldt overdragelses-
aftale i forbindelse med salget. Hvis 
der samtidig er en ejendomsmæg-
ler involveret i salget, udarbejder 
mægleren en separat købsaftale på 
sit kontor.

Men det medfører en del proble-
mer, at der er to aftaler i spil, når en 
andelsbolig skal sælges. 

For meget med to aftaler
Sådan lyder det fra 60-årige Jan 
Saltoft, som har været formand i A/B 
Milebuen i Albertslund i 22 år:

– Vi har mærket en række proble-
mer som følge af, at der både er en 
købsaftale og en overdragelsesaftale, 
for vi oplever, at mæglerne gør det 
vidt forskelligt, og det kan virke for-

styrrende på processen, der egentlig 
er en handel mellem køber og sælger.

I A/B Sjølund i Næstved kender 
formand Knud Schmidt også til pro-
blemerne med overdragelsesaftalen:

– Lige nu oplever vi, at bestyrel-
sen og mæglerne er to parter, der 
ikke rigtigt snakker sammen eller i 
værste fald kommer til at modarbej-
de hinanden. For vi ved ikke, hvad 
mægler siger til sælger og til køber. 
Det gør det svært for foreningen, når 
vi udarbejder en overdragelsesaftale. 

Formand Jan Saltoft fra A/B Milebuen i Albertslund er en af de ABF-medlemmer, der har været frustreret over to aftale ved salg. 
Det bliver nu nemmere med én ny fælles overdragelsesaftale.
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Ny overdragelsesaftale: 
Salg skal gøres lettere for foreningen

By: Dato: Tidspunkt:

København 6. februar 19.00-21.00

Roskilde 14. februar 19.00-21.00

Hillerød 6. marts 19.00-21.00

Nykøbing F 13. marts 15.30-17.30

Næstved 13. marts 19.00-21.00

København 23. marts 19.00-21.00

Aarhus 30. marts 19.00-21.00

Sorø 6. april 15.30-17.30

Holbæk 6. april 19.00-21.00

Vejle 19. april 15.30-17.30

Odense 19. april 19.00-21.00

Aabenraa 24. april 15.30-17.30

Esbjerg 24. april 19.00-21.00

Herning 3. maj 19.00-21.00

Aalborg 10. maj 19.00-21.00

Kurset et en introduktion til ABF’s 
nye overdragelsesaftale, som er 
udarbejdet i samarbejde med bl.a. 
Dansk Ejendomsmæglerforening, 
Ejendomsforeningen Danmark og 
Danske BOLIGadvokater.   
Der er tale om en ny fælles overdra-
gelsesaftale for køb og salg af an-
delsboliger, som kan bruges af både 
ejendomsmæglere, administratorer 
og  andelsboligforeninger.

Overdragelsesaftalen har til formål 
at gøre køb og salg mere gennem-
skueligt og sikre, at forbrugeren ikke 
sidder tilbage med flere forskellige 
aftalegrundlag. Men hvad indehol-
der den nye overdragelsesaftale, 
og hvordan skal I bruge den i jeres 
forening? 

Indhold: 
· Hvordan adskiller den nye fælles 

overdragelsesaftale sig fra ABF’s 
tidligere aftale?

· Hvordan udfylder I den nye over-
dragelsesaftale?

· Hvordan skal rollefordelingen være 
mellem forening og evt. mægler?

Efter kurset har deltagerne fået ind-
sigt i den nye overdragelsesaftale og 
ved, hvordan man skal bruge aftalen 
i forbindelse med salg. 

Målgruppe: 
Bestyrelser i andelsboligforeninger.

ABF udbyder i foråret 2017 kurser 
om den ny overdragelsesaftale. 

Den nye overdragelsesaftale 
kommer til at ligge på ABF’s hjem-
meside i starten af 2017 som et 
skrivebart dokument, man frit kan 
downloade.

Og der er jo i forvejen mange papi-
rer, vi som bestyrelse skal udfylde i 
løbet af året.

ABF har lyttet til sine medlemmer
ABF-direktør Jan Hansen bekræfter, 
at det har medført stor forvirring ude 
i foreningerne og har medført en del 
dobbeltarbejde, at der er to aftaler, der 
skal udfyldes ved salg.

– Fra ABF’s side har vi ment, at 
ejendomsmæglernes købsaftale har 
været for omfattende, og den nuvæ-

rende overdragelsesaftale har i prak-
sis vist sig at have for mange huller. 
Vi er derfor nu i fællesskab nået 
frem til én fælles aftale, som skal 
erstatte begge tidligere aftaler. Det 
er en aftale, som lever op til alle de 
krav, som lovgivningen stiller, men 
som samtidig er mindre omfattende 
end mæglernes hidtidige købsaftale. 

Overdragelsesaftalen kommer 
ifølge ABF-direktøren også til at 
øge forbrugersikkerheden for både 
sælger og køber:

– Denne aftale vil styrke samar-
bejdet mellem andelsboligforening, 
administrator og ejendomsmægler og 
forhåbentlig vil det medføre et mere 
gnidningsløst forløb lige fra det 
øjeblik, hvor andelshaveren melder 
ud, at hun gerne vil sælge sin andel, 
til sagen kan afsluttes. Blandt andet 
fordi vi tror, det kommer til at gøre 
processen vedrørende salg mere smi-
dig, og fordi det vil forenkle salget i 
foreningerne, siger Jan Hansen.

Den ny fælles overdragelsesaf-
tale anbefaler ABF, at foreningerne 
fremover anvender ved salg. Ved 
salg hvor en mægler er involveret, 
færdiggør mægleren aftalen, når der 
er en konkret køber på banen. n

Ny overdragelsesaftale

KURSUS:

TILMELD JER PÅ ABF-REP.DK
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ABF har kåret Årets Andelsboligforening 2016. Vinderen blev A/B Skoleparken i Holstebro, 
hvor de fejrer fødselsdag med jagthorn, har en biografklub og hjælper hinanden, når en beboer 
brækker skulderen.

- Man kan ikke købe 
gode naboer, men man 
kan håbe på, at der er gode 
naboer i den forening, 

man flytter ind i.
Sådan siger 76-årige Frida om de 

tanker, hun gjorde sig, inden hun 
flyttede ind i A/B Skoleparken i 
Holstebro. 

– Jeg er født på landet, og der 

gælder det jo om selv at sætte ting i 
gang, hvis man vil have noget spæn-
dende op at stå. På landet er det op 
til én selv at skabe liv og sammen-
hold. På det punkt adskiller lands-
byer sig fra de større byer, hvor man 
ofte bare deltager i de kulturtilbud, 
der løbende er, siger hun og fortsæt-
ter:

– På mange måder er vores lille 

andelsboligforening som en landsby. 
Her er vi selv med til at afgøre, hvad 
der skal ske. Vi tager ansvar for det 
sted, vi bor. Vi prøver på at bakke 
op, når nogen har brug for hjælp. Vi 
finder fælles løsninger på problemer, 
uanset om kun få eller alle er berørt 
af dem. Og vi er enige om, at stedet, 
vi bor, skal være velfungerende.

Derfor nominerede Frida sin 

SOM AT BO 
I EN LANDSBY

Hver gang en andelshaver fylder år, bliver flaget hejst. I dag står Bjarne for seancen.

 andelsliv
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Når flaget er hejst, har foreningen 
tradition for en lille morgendram for 
at fejre dagens fødselar.

Et nyt par er flyttet ind i Skoleparken og med 
sig har de bragt et jagthorn, der truttes i, når 
en fødselsdag skal fejres.

andelsliv  

forening til at blive Årets andelsbol-
igforening, som ABF netop har kåret 
A/B Skoleparken i Holstebro som.

Nabohjælp
Foreningen består af 11 andelshavere 
mellem 40 og 80 år og ligger i villa-
området Skoleparken i Holstebros 
nordlige del. 

– Når man første gang kommer 
til vores andelsboligforening, bliver 
man glædeligt overrasket over at 
se en række velpassede huse med 
pertentlig orden, skraldespande un-
der tag, skur til havegrej og skur til 
værktøj samt skilte med p-pladser til 
beboere og til gæster, forklarer Frida. 

Foreningens formand Jørgen 
deler Fridas opfattelse af, hvorfor 
deres lille forening fungerer så godt. 
Han fortæller, at de holder øje med 
hinandens huse, når nogen er ude 
at rejse, og når nogen er blevet syge, 
springer andre andelshavere også til 
med nabohjælp:

– Jeg sprang fx min akillessene 
til badminton på et tidspunkt, og da 
hjalp de andre til med snerydnin-
gen. Og Kirsten ovre i nummer 50 
brækkede sidste år skulderen, og så 
var vi nogle, der hjalp med at lave 
mad og købe ind for hende. Og her er 
det lige meget, om man bor lige inde 
ved siden af i nummer 38 eller læn-

gere nede af vejen i nummer 52. Vi er 
gode til at hjælpe alle i foreningen.

Biografklub, jagthorn og morgendram
– Førhen var vores fællesskab meget 
bygget op omkring de grønne dage, 
vi har afholdt, men nu er flere af os jo 
oppe i årene. Så jeg har overtaget nog-
le af opgaverne med at rense tagrender 
og klippe hæk, siger Jørgen.

Foreningens fællesskaber findes 
derfor i rigt mål i hverdagen. Damerne 
har fx stiftet en biografklub, hvor de 
skal se ti forskellige film, og flere af 
dem går også til foredrag sammen hver 
anden onsdag, forklarer formanden.

– Da Bodil blev 75 år, var alle 
damerne inviteret med til fødselsda-
gen, og Kirsten bliver også snart 75 år. 
Der er hele foreningen også inviteret 
ind på formiddagskaffe.

– Vi har en tradition med at rejse 
flaget, når nogen i foreningen har 
fødselsdag. Den tradition har vi altid 
haft. Så får vi også en lille morgen-
dram. Og Lis og Bjarne er vores faste 
flagmestre. For et år siden flyttede 
et nyt par ind i foreningen. Den ene 
havde et jagthorn, og på den måde 
blev vores fødselsdagsritual jo udvi-
det, fortæller Jørgen med et smil. n

Årets andelsbolig-
forening 2016
ABF har indført prisen ”Årets 
Andelsboligforening” for at 
brande de mange velfungerende 
andelsboligforeninger rundt om 
i landet. Ud over æren får Årets 
Andelsboligforening et års gra-
tis medlemskab af ABF.

ABF-direktør Jan Hansen giver 
følgende motivation for, hvorfor 
foreningen har vundet prisen som 
”Årets Andelsboligforening 2016”: 
”Foreningen er indbegrebet af 
godt naboskab, ansvarlig drift 
og tryghed i hverdagen. Andel-
shaverne har lysten og viljen til 
at hjælpe og støtte hinanden, 
når fx akillessenen ryger. De 
glæder naboen med fødsels-
dagsfejring med jagthorn og 
flaghejsning, og alle andelsha-
vere møder troligt op på for-
eningens generalforsamling og 
tager ansvar for de beslutninger, 
der skal træffes. Det sociale 
engagement og det ansvar, som 
samtlige andelshavere udviser 
over for foreningen og hinan-
den, gør A/B Skoleparken til et 
forbillede for andre andelsbolig-
foreninger.”
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Nytårskur hos naboen, 
som er en god ven den 
ene dag og formand for 
foreningen den næste 

dag. Rollerne er mange og ofte både 
formelle og uformelle i en andelsbo-
ligforening, og det kan skabe gnid-
ninger, hvis hver enkelt andelshaver 

ikke er bevidst om, hvilken kasket 
man bærer hvornår. 

Joanna Wieclaw er psykolog 
med speciale inden for arbejds- og 
organisationspsykologi og chefkon-
sulent hos arbejdsmiljørådgiver-
firmaet Ankerhus. Hun påpeger, at 
en andelsboligforenings bestyrelse 

fungerer inden for en organisatorisk 
ramme med en blanding af en formel 
og uformel struktur, som kan skabe 
uklarheder og konflikter: 

- Man bliver valgt ind i bestyrel-
sen og skal fungere inden for ram-
men, som er beskrevet i foreningens 
vedtægter, men det er sjældent, at 

Vi inddrager altid alle andelshavere

Andelshaverne i A/B Tilstedparken II afholder flere ekstraordinære generalforsamlinger, så alle bliver hørt, når større beslutninger træffes. 

 tema

De fleste foreninger har et godt samspil mellem bestyrelse og andelshavere, men der kan være for-
eninger, hvor samarbejdet er udfordret. ABFnyt sætter spot på sameksistensen mellem andelshavere 
og bestyrelser.  To eksperter giver gode råd om, hvordan et godt samspil kan fungere, og du kan møde 
A/B Tilstedparken II, der har fundet en metode til at skabe fremdrift. Du kan også teste dig selv som 
andelshaver og bestyrelse og få gode råd til, hvad du som andelshaver kan gøre, hvis uheldet er ude, og 
samarbejdet er gået i hårdknude.

ANDELSHAVERE OG BESTYRELSE: FRA MODSPIL TIL SAMSPIL

Det gælder om at holde tungen lige i munden, når andelshavere og bestyrelse i fællesskab skal få 
foreningen til at fungere. Erhvervspsykolog Joanna Wieclaw og chefkonsulent Rie Skårhøj guider 
dig igennem et godt samspil, som A/B Tilstedparken i Thisted praktiserer med succes. 
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der står noget specifikt om samar-
bejdsformer og om, hvordan man 
skal samarbejde både internt i besty-
relsen og med andelshaverne. Besty-
relsesarbejde er jo frivilligt arbejde, 
men folk står ikke nødvendigvis i kø 
for at gå ind i bestyrelsen, og man får 
pludselig en slags myndighedsrol-
le og bestemmelsesret i forskellige 
situationer over for sine naboer, og 
de forskellige roller kan være udfor-
drende at navigere i, forklarer hun. 

Den gode ledelse
Ledelsesformer findes der mange af, 
og hvad der fungerer bedst, afhænger 
af, hvem der sidder i bestyrelsen på 
et givent tidspunkt. Organisering og 
ledelse i en frivillig organisation som 
en andelsboligforening får det bedste 
afsæt ved at inddrage andelshaverne 
undervejs i de større beslutningspro-
cesser, siger Rie Skårhøj, chefkonsu-
lent i virksomheden Ledfrivillige.dk.

- God ledelse er demokratisk og 
facilliterende uden at være vattet og 
ubeslutsom, og en bestyrelsesfor-
mand har ikke samme egenrådige 
beslutningskompetence som en 
direktør eller chef på en arbejds-
plads. Beslutningsgange skal derfor 
være kendte af alle, for at alle også 
har mulighed for at deltage i beslut-
ningsprocessen om fx nye altaner. 
Det er også en fordel for bestyrelsen, 
at flertallet har talt. Og det gør det 
nemmere at stå på mål for beslutnin-
gerne efterfølgende, forklarer hun.

ABF med på sidelinjen 
Og netop inddragelse er nøgleordet 
i en lille vestjysk forening, der med 
succes træffer fælles beslutninger. Det 
fortæller Ulla Bolzt, formand i A/B 
Tilstedparken II i Thisted. 

- Vi har afholdt flere ekstraordi-
nære generalforsamlinger for ikke at 
skulle vente for længe med at træffe 
beslutninger og komme i gang med 
arbejdet. Sidst stemte vi om omlæg-
ning af lån, men vi har også stemt 
om ny kasserer og om projekter på 
fællesarealerne, forklarer hun og 
fortsætter: 

- Her i foreningen afholder vi 
hellere en ekstraordinær generalfor-
samling for meget end en for lidt. Vi 
inddrager altid andelshaverne i de 
større spørgsmål, og ofte refererer 
vi, hvad ABF har anbefalet, inden vi 
stemmer. Den ledelsesstil kommer vi 
langt med, mener Ulla Boltz.

Andelshaver: Tag ansvar
Det er ikke kun bestyrelsen, der skal 
være sit ansvar bevidst. Der ligger 
også en opgave hos den enkelte andel-
shaver i at bidrage til at få foreningen 
til at fungere, mener Rie Skårhøj.

- Det er nemt at være sur på besty-
relsen, men andelshavere skal ikke 
påtage sig offerrollen men i stedet 
tage ansvar. Hvis man ikke vil gå 
ind i bestyrelsen, kan man komme 
med konstruktive forslag til ændrin-
ger. Det er andelshavernes ansvar at 
lede opad, forstået på den måde at 
hvis du synes, at tingene kan gøres 
anderledes, er det dit ansvar som an-
delshaver at komme med løsninger i 
stedet for at brokke dig og kritisere 
bestyrelsen, pointerer hun. 

Og alligevel sker det, at samarbej-
det går i hårknude ude i foreninger-
ne. Og hvad gør man så?

Få bestyrelsen med
De demokratiske principper er en 
grundlæggende del af andelsbolig-
formen, og du har som andelshaver 
indflydelse på, hvem der skal stemmes 
ind og ud af bestyrelsen, forklarer 
Joanna Wieclaw. 

- Til syvende og sidst er andelsha-

verne bestyrelsens arbejdsgiver. Som 
bestyrelsesmedlem kan man jo altid 
forlade bestyrelsen eller ikke blive 
genvalgt, men man forlader sjældent 
sin andelsbolig og naboerne, som 
man måske kender ret godt og har en 
tæt kontakt med, og derfor skal alle 
kunne leve med og håndtere konse-
kvenser af eventuelle uoverensstem-
melser, siger hun. 

For Rie Skårhøj er det ikke umuligt 
at ændre en negativ kultur eller udvik-
ling i en forening, men det kræver, at 
bestyrelsen er med på ændringerne:

- Hvis ikke ledelsen er med på, 
at der skal ske ændringer, kan man 
ikke lykkes med at ændre ledelses-
stil, og så må man overveje, om det 
er den rette bestyrelse, der sidder på 
posten, fortæller Rie Skårhøj. 

Og i Thisted lægger foreningens 
formand Ulla Boltz da heller ikke 
skjul på, at hun går til sin opgave 
med ydmyghed og forståelse for de 
mange hensyn, der skal tages, for at 
få foreningen til at fungere: 

- Det er ikke mig, der bestemmer. 
Det gør vi alle sammen i fællesskab. 
Jeg er blot de andres tjener, forstået 
på den måde at det er min opgave at 
føre de beslutninger, der er truffet 
på generalforsamlinger og på ekstra-
ordinære generalforsamlinger ud i 
livet. Og det fungerer rigtigt godt her 
hos os, slutter hun. n

DET GODE SAMSPIL
• Lav kendte forretningsgange for bestyrelsesarbejdet, fx udpeg referent og 

ordstyrere, lav faste mødetider og hav tid til diskussioner.
• Inddrag andelshaverne i større beslutninger.
• Kommuniker information fra bestyrelsen til andelshaverne via fx hjemmesider, 

mails eller opslagstavler.
• Vær bevidst om, hvornår du er fx andelshaver, bestyrelsesmedlem, formand  

og nabo.
• Kom med konstruktive løsninger til bestyrelsen i stedet for kritik.
• Ændringer er kun realistiske med bestyrelsens opbakning. 

LÆS OGSÅ RIE SKÅRHØJS INDLÆG, SIDE 20
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ABFnyt har bedt erhvervspsykolog Joanna Wieclaw om at beskrive forskellige bestyrelsesformer 
og landinspektør og mediator Anne Kristine Mouritsen om at beskrive forskellige andelshavertyper. 

Kan du genkende dig selv?

Den autoritære bestyrelse
Bestyrelsen optræder enerådigt og signalerer, at det er os, der be-
stemmer i foreningen. Den inddrager ikke andelshaverne undervejs i 
processen og begrunder heller ikke sine beslutninger særlig detal-
jeret. Spørgsmål eller initiativer fra andelshaverne betragtes som 
indblanding eller et irritationsmoment, fordi den autoritære bestyrel-
se mener, at den alene har fået til opgave at styre foreningen, og skal 
først stå til regnskab på den efterfølgende generalforsamling. Da en 
andelsboligforening er en blanding af formel og uformel organisation, 
indebærer den autoritære ledelsesform en stor risiko for at skabe 
kløfter mellem andelshaverne på den ene side og bestyrelsen på den 
anden side. Og det kan være ødelæggende for samarbejdet, fælles-
skabsfølelsen og for foreningens ve og vel.

BESTYRELSESFORMER:

Laissez faire bestyrelse
Laissez faire bestyrelsen lader stå til med mange opgaver. Den har svært 
ved at træffe beslutninger, og venter med at reagere til i sidste øjeblik 
eller reagerer, når skaden er sket. Det bliver også ret uigennemskueligt, 
hvordan driften fungerer i det daglige og beslutningerne bærer ofte præg 
af tilfældigheder. Bestyrelsen er nervøs for at gøre noget forkert, og 
derfor producerer den det ene dokument efter det andet, som sendes til 
orientering eller afstemning, og både bestyrelsen og andelshavere mister 
overblikket undervejs, fordi ingen længere kan huske, hvordan processen 
startede og hvad det endelige mål med processer og projekter, man sætter 
i gang, var. Man kan også kalde ledelsesformen for ”over-demokratisk”, 
fordi bestyrelsen ikke tør at tage sit lederskab på sig. Man drøfter og 
informerer så meget, at der træffes for få beslutninger, og der mangler 
fremdrift. Andelshaverne kan også føle sig bebyrdet, fordi de informeres 
om alle detaljer og kan have svært ved at enes, og nogen andelshavere 
undrer sig over, hvorfor foreningen overhovedet har en bestyrelse. 

Den demokratiske bestyrelse
Den demokratiske bestyrelse fungerer som retningsangivende, koor-
dinerende, samarbejdende og drift-ansvarlig. Bestyrelsen tager sit 
lederskab på sig og sørger for at inddrage andelshaverne på en tilpas 
måde. Den håndterer den daglige drift med det mandat, man har fået 
som valgt bestyrelse på generalforsamlingen, uden at andelshaverne 
involveres i alle mellemregninger. Det er afgørende for et godt samspil 
i foreningen, at bestyrelsen praktiserer et højt informationsniveau og 
inddrager andelshaverne fx igennem formelle eller uformelle afstem-
ninger, når der skal træffes vigtige beslutninger, der påvirker alle. Er 
man i tvivl ude i foreningerne, må man hellere informere og inddrage for 
meget end for lidt. Omvendt er det også andelshavernes pligt at efter-
spørge information, hvis den ikke lige kommer af sig selv. Det er også 
vigtigt, at bestyrelsen er åben for initiativer og forslag, som kommer 
fra andelshaverne, betragter dem som velkomne og hjælpsomme, og 
behandler dem respektfuldt og seriøst, også selv om ikke alle forslag 
kan eller skal blive til virkelighed. 

 tema
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TEKST LISE CLEMMENSEN     ILLUSTRATIONER NIELS POULSEN
tema  

ANDELSHAVERTYPER:

Håndværkeren
Håndværkeren er den hjælpsomme andelshaver, der har fokus 
på gruppen. Han eller hun giver gerne en hjælpende hånd, når 
et vandrør er sprunget eller en pærer skal skiftes i opgangen. 
Håndværkeren er meget social og kan godt lide at snakke, når 
han møder de andre andelshavere på trappen eller ude på parke-
ringspladsen for lige høre, hvordan det går. 
Håndværkeren går ikke ret meget op i reglerne og er utrolig flek-
sibel at arbejde sammen med om de små opgaver i foreningen. 
Håndværkeren er stolt af sit fag og kommer gerne med gode råd 
til bestyrelsen om alt fra faldstammer til isolering.

Spøgelset 

Spøgelset er den andelshaver, man sjældent ser. Alle hilser på ham 
eller hende, men kender ikke spøgelsets navn eller ved, hvad han 
eller hun laver til dagligt. Spøgelset deltager aldrig i generalfor-
samlinger eller i foreningens årlige julefrokost. Omvendt stiller 
han eller hun heller ingen krav til bestyrelsen og brokker sig aldrig 
over den manglende snerydning. Spøgelset deltager sjældent på de 
to årlige arbejdsdage, men betaler troligt fraværsgebyret år efter 
år og har i det hele taget en udviklet nærmest strategisk evne til 
at gå i ét med tapetet. På den måde slipper spøgelset også for 
pludselig at havne i bestyrelsen eller i ”Det grønne udvalg”.

Ildsjælen
Lyskæder hænger pludselig på træerne i indkørslen eller i gården, 
og ingen ved, hvem der har sat dem op. Det har ildsjælen. Vedkom-
mende elsker at gå og nusse om små selvgroede projekter og får ti 
nye ideer i timen, men de fleste bliver ikke ført ud i livet. 
”Lad os spise sammen hver dag, det kunne være så hyggeligt” og 
”fællesgeder på fællesarealet” har været et par af ildsjælens for-
slag. Ildsjælen er glad for bestyrelsen og roser den for sit arbejde, 
men tager ikke del i de mange små opgaver i hverdagen, der kunne 
lette bestyrelsens arbejde.

Gårdvagten
Gårdvagten eller regelrytteren har altid snuden i vedtægterne. 
Han eller hun skriver hellere mails til bestyrelsen end at snakke 
med den, selvom samtale ville skabe den bedste dialog. Gårdvag-
ten går meget op i formalia, og aftenen er ødelagt, hvis dirigenten 
ikke har fulgt dagsorden slavisk fra punkt til punkt på den årlige 
generalforsamling. Fællesarealerne skal også stå knivskarpe, og 
har man først truffet en beslutning, kan den ikke omstødes, selv-
om en ny og bedre løsning viser sig. Gårdvagten holder bestyrel-
sen op på beslutningerne, men løfter ikke selv opgaver. 

Vi har TJEK på 
6 millioner m2.
Kontakt os for et 
tilbud på dine.

Ring 30 67 06 66    www.tjekservice.dk

  Bygningsservice
  Arealpleje
  Vinduespolering
  Viceværtservice
  Vand, varme, belysning
  Trappevask
  Snerydning og saltning
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 tema

Er uheldet ude og en konflikt mellem andelshavere og bestyrelse en realitet, er der forskel-
lige muligheder for at komme videre. ABFnyt guider dig igennem paragrafjunglen.

NÅR SAMSPILLET 
BRYDER SAMMEN

TEKST LISE CLEMMENSEN

Konflikten er brudt ud, naboer hilser 
ikke længere på hinanden og fron-
terne er trukket skarpt op mellem 
bestyrelsen og andelshavere. Og hvad 
gør du så som andelshaver?

Hvis du er nået dertil, hvor du 
ønsker en anden bestyrelsessam-
mensætning, skal du starte med at 
finde foreningens vedtægter frem 
og sætte dig ind i, hvordan man ind-
kalder til en ekstraordinær general-
forsamling, hvis der er lang tid til, 
at der skal afholdes ordinær gene-
ralforsamling.

Flere skal med på vognen
Og netop foreningens vedtægter 
sætter rammerne for den videre 
proces, forklarer Mette Dyregaard, 
jurist i ABF’s medlemsrådgivning: 

– Følger foreningen ABF’s stan-
dardvedtægter, skal du som andel-
shaver kunne mønstre en fjerdedel 
af de andre naboer for at kunne 
afholde en ekstraordinær general-
forsamling. Den regel er sat i verden 
for at sikre bestyrelsen arbejdsro i 
det daglige og for at sikre, at der er 
et udbredt ønske blandt andelsha-
verne om at skifte kurs, og at ønsket 
ikke bare er en idé hos en enkelt 
andelshaver, siger hun og fortsætter:

En indkaldelse skal i øvrigt inde-
holde en dagsorden, og du skal som 
andelshaver dokumentere, at der er 
opbakning til indkaldelsen blandt 
en fjerdedel af dine naboer. Det kan 
fx være med en underskriftindsam-
ling.

Hvor langt må bestyrelsen gå?
Ønsker du en ny bestyrelse, vil årsagen 
måske være, at du som andelshaver 
ikke mener, at bestyrelsen udfører sine 
opgaver på rimelig vis. Udfordringen 
er dog ofte at definere, hvad ”rimelig” 
betyder, og her anbefaler Mette Dyre-
gaard, at man igen starter med at læse 
foreningens vedtægter igennem:

– Bestyrelsens opgave er at få for-
eningen til at fungere i det daglige og 
at sikre, at det sker inden for de ram-
mer, der er udstukket i foreningens 
vedtægter eller i andre dokumenter 
som fx husordenen, forklarer hun og 
fortsætter:

Hvis du som andelshaver mener, at 
bestyrelsen har truffet en beslutning, 
den ikke har mandat til at træffe, 
kan du, sammen med en fjerdedel af 
andelshaverne, anmode om, at beslut-
ningen tages op på en generalforsam-
ling, hvor foreningens medlemmer 
stemmer om beslutningen, forklarer 
hun og fortsætter:

– Større økonomiske beslutninger 
skal som hovedregel altid op på en 
generalforsamling eller ekstraordinær 
generalforsamling, og det bør også 
fremgå af foreningens vedtægter, for-
klarer Mette Dyregaard.

Brug ABF-håndbogen
Det kan nogle gange være svært at 
gennemskue regler og paragraffer, 
især, hvis du er andelshaver og ikke 
sidder i bestyrelsen og ikke arbejder 
med driften i det daglige. 

Derfor udgiver ABF løbende 

ABF-håndbogen, der samler de vigtig-
ste regler på andelsboligområdet. Her 
kan du også blive klogere på besty-
relsesarbejde, konflikthåndtering og 
generalforsamlinger.

ABF anbefaler alle andelsboligfor-
eninger enten at have et fysisk eksem-
plar af bogen, eller have en digital 
adgang til den elektroniske håndbog. 
Både andelshavere og bestyrelse har 
nemlig god gavn af at kunne oriente-
re sig om store og små beslutninger i 
foreninger, så alle andelshavere har 
lige mulighed for at tilegne sig den 
nødvendige viden til gavn for den 
fælles forening. n

Læs mere og 
tilmeld dig her:
WWW.ABF-REP.DK

Læs mere om ABF-
håndbogen her:
WWW.ABF-REP.DK > STANDARD-
DOKUMENTER > ABF-HÅNDBOGEN 

ABF udbyder i foråret 2017 
kurserne Bestyrelsesarbejde, 
Bestyrelsesansvar og Konflikt-
håndtering:

LÆS MERE PÅ SIDE 22
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Forenings-
hjemmeside
gennem ABF

ABF har i samarbejde med Go2net 
udviklet en hjemmesideskabelon 
særligt til andelsboligforeninger. Her 
kan I fortælle omverdenen om jeres 
forening, I kan uploade det seneste 
referat fra generalforsamlingen, I kan 
oprette en venteliste, og I kan booke 
fælleshuset til den årlige sommerfest. 
Hjemmesiden findes i to versioner, 
den har et enkelt design og er let at 
redigere, så den passer til lige netop 
jeres forening.

Pris: 110/175 kr. pr. måned inkl moms.

abf-rep.dk medlemskab/ foreningshjemmeside/

ABF-håndbogen.dk

Hvad er ABF-håndbogen?
ABF-håndbogen er en håndbog 

for private andelsboligforenin-

ger og professionelle aktører, 

der udførligt behandler juridiske, 

tekniske og økonomiske emner i 

forhold til drift af en andelsbolig-

forening.

ABF-håndbogen er online!
Nu findes ABF-håndbogen også 

i en digital version. Den digitale 

version fungerer som en pass-

wordbeskyttet hjemmeside, som 

man kan tegne abonnement på.

I den digitale håndbog har brugere 

direkte og lynhurtig adgang til et 

opslagsværk, som løbende bliver 

opdateret, så den følger den nye-

ste lovgivning på området.

Pris:
1.700 kr. for første år, 

herefter 800 kr. pr år.

Medlemspris:
850 kr. for første år, 

herefter 400 kr. pr år.

abf-håndbogen.dk

Køb adgang 

inden 1. maj 2017 

og få den trykte 

håndbog med 

gratis!

tema  

Læs mere og 
tilmeld dig her:

Læs mere om ABF-
håndbogen her:



Er drømmen en ny altan? 
Efter 28 år og mere end 60.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakte os allerede i dag. 
balco@balco.dk 

Størst indenfor altaner! 

Balco A/S
Industriholmen 15 B
2650 Hvidovre
Telefon: 57 83 13 50

Arkitekter A/S

Svanemosegaardsvej 9A

DK 1967 Frederiksberg C

Tlf +45 35 39 11 99

Fax +45 35 39 40 99

info@plan1.dk

www.plan1.dk

arkitekter maa / par

Energirenovering

Bæredygtigt byggeri

Termografering

Miljødriftplaner

Byfornyelse

Tagboliger 

Trapperenovering

Altaner og tagterrasser

Tag- og vinduesudskiftning
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BAG DØRENE
ABFnyt er taget til A/B Viktoria 28-30 i København for at finde ud af, 
hvem der bor Bag Dørene.

Navn og alder: 
Hanne Krogh, 50 år.

Hvad laver du til daglig? 
Jeg er sygeplejerske på Diakonis-
sestiftelsens Hospice.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
For år tilbage solgte jeg en 
ejerlejlighed her i kvarteret og 
cyklede så rundt for at se, hvor 
jeg gerne ville bo. Jeg så gården og 
tænkte, at her ville jeg gerne bo 
med de skønne altaner. Mit valg 
handlede også meget om belig-
genhed, og at det var en bolig, jeg 
havde råd til at betale kontant 
dengang.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen? 
Jeg har boet her i syv år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Det bedste ved at bo i vores for-
ening er fællsskabet. Alle tager 
ansvar for tingene, og det blev 
jeg positivt overrasket over, da 
jeg flyttede ind. Det er dejligt at 
opleve, hvor engagerede folk er i 

foreningen. Nogle gange tænker 
jeg på, om det er fordi, vi kun er 
to opgange, at vi er en lille for-
ening, der gør det nemt at drive. 
Vi udviser også stor omsorg for 
hinanden.

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden? 
Som formand synes jeg, at jeg 
har været med til at tage nogle 
gode skridt for foreningen, og 
jeg glæder mig til, at der også 
kommer yngre kræfter til. Jeg 
håber, at vi kan bevare demokra-
tiet her i foreningen. Når vi holder 
generalforsamling, er det med 
mad og børnepasning, så kan de 
enlige forældre også være med. 
Det håber jeg fortsætter.
Jeg håber også, at vi fortsat vil 
være en økonomisk ansvarlig 
forening, så vi kan realisere nogle 
af vores mange fremtidige bygge-
projekter. 
Der er også altid mange, der del-
tager på arbejdsdage, så vi holder 
udgifterne nede, det håber jeg 
fortsætter, og så har vi droppet 
betalt snerydning og tager nu en 
uge hver. Det håber jeg kommer til 
at fungere.

TEKST LISE CLEMMENSEN    FOTO JACOB NIELSEN
andelsliv  

Navn og alder: 
Åsa Dahlander, 39 år og Maria 
Garcia, 42 år.

Hvad laver du til daglig?
Åsa: Jeg er kantineleder i en 
it-virksomhed, og Maria er 
pædagogmedhjælper men er i 
øjeblikket på barsel med vores 
søn Douglas. 

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Åsa: Det var den mest tilgænge-
lige boligform, vi kunne komme 
i nærheden af, da vi ledte efter 
bolig, og den er en del billigere 
end en ejerbolig. Jeg har før boet 
til leje, men vidste aldrig, hvornår 
kontrakten blev ophævet. Her 
føler jeg mig sikker.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen? 
Åsa: I 2,5 år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Åsa: Det bedste er, at ejendom-
men er flot og velholdt. Her er 
rent og rigtig søde og engagerede 
naboer. Det er mig, der laver mad 
til vores generalforsamling, og 
det er med til at skabe sammen-
hold, at vi spiser sammen.

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden? 
Åsa: At vi forsat har et godt sam-
menhold og kan blive ved med at 
vedligeholde vores ejendom. Og så 
ønsker jeg, at vi får et lige så stort 
kælderrum, som de andre har.
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Navn og alder: 
Morten Dueholmen, 38 år.

Hvad laver du til daglig? 
Jeg arbejder i reklamebranchen.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Jeg ville bo på Vesterbro, og dengang 
var det begrænset, hvad der var 
af ledige boliger i området. Jeg var 
sådan set ligeglad med, om det var 
ejer, leje eller andel, men jeg faldt 
for den her lejlighed og for ejendom-
men, som er meget attraktiv. 

Hvor mange år har du boet i 
foreningen? 
Jeg har boet i foreningen i fire år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Jeg har boet i andre foreninger, 
men i den her er der et rigtig godt 

naboskab. Alle kender hinanden 
og ved, hvem hinanden er. Det 
er selvfølgelig de bløde værdier, 
men foreningen er utroligt godt 
styret, og vi har en god bestyrelse. 
Der er styr på vedligeholdelsen 
og på fællesarealerne, og her er 
pænt over det hele. Alle passer på 
foreningen. Og så er det op til dig 
selv, hvor meget du deltager i det 
sociale. Jeg deltager sjældent selv, 
men det er positivt, at der foregår 
så meget. Jeg tror også, at det er 
derfor, folk sjældent flytter herfra, 
det er kun, hvis de mangler plads 
eller skal skilles. Jeg har før boet i 
foreninger med stor udskiftning, 
og her er det mere trygt, at folk 
bliver boende i mange år.

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden? 
At foreningen fortsætter uforan-
dret, for den er så veldrevet.

A/B Viktoria 28-30 blev nummer to i konkurrencen om at løbe med titlen som Årets Andelsboligforening 2016. I indstillingen skrev for-
eningen blandt andet: “Vi er en velfungerende forening, hvor vi gør meget for, at alle andelshavere skal have mulighed for at komme til 

generalforsamlingen. Det er nemlig her demokratiet kommer til sin ret. Vi har derfor, igennem flere år, arrangeret børnepasning. Der er også 
fællesspisning inden generalforsamlingen, som bliver tilberedt af to af vores andelshavere. I september 2013 færdiggjorde vi vores værdig-
rundlag. Vores fem værdier er: Dialog, Økonomisk ansvarlighed, Hjælpsom, Børnevenlig og Engagement. 

LÆS MERE OM FORENINGEN PÅ WWW.ABVIKTORIA28-30.DK

Navn og alder: 
Franziska Bang Regenfuss, 60 år 
og Marie Frost, 44 år.

Hvad laver du til daglig?
Franziska: Jeg er klaverstemmer 
og vicevært i ejendommen, og 
Marie er orgelbygger og vicevært i 
ejendommen.

Hvorfor bor I i andelsboligfor-
ening?
Franziska: Jeg kan godt lide andel-
stanken, og så var jeg studerende, 
da jeg flyttede ind, og den her 
lejlighed havde jeg råd til at bo i.

Hvor mange år har I boet i for-
eningen? 
Franziska: Jeg har boet her i 40 år.

Hvad er det bedste ved at bo i 
jeres forening?
Franziska: Det er sammenholdet i 
foreningen. Vi er gode til at tage 
imod nye andelshavere og lave 
ting sammen. Vi spiser sammen 
inden generalforsamlingen, og 
så er der altid hjælp til børnepas-
ning, kattepasning eller vande 
blomster, hvis vi er væk. De ældre 
får også hjælp til indkøb. 

Hvad er jeres ønsker for for-
eningen i fremtiden? 
At vi bliver ved med at være 
ansvarlige over for huset og passe 
godt på det, og at vi bliver ved 
med at kigge efter hinandens 
børn, dyr og planter.

 andelsliv Ønsker du dig også 
tryghed i det nye år?

Sikret mod 
brand og indbrud

Isoleret mod lyd, 
lugt og varme

Prøvedør

Halv pris

7.500
NU KUN
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Skræddersyet
Sikkerhedsdør

Jørgen Christensen
Distriktschef

Tlf. 51 23 44 77
jc@bolind.dk

Kontakt os for præsentation af 
FirstOne skræddersyet sikkerhedsdør.

Book møde

Prisen er inkl. opmåling, 
montering samt bortskaf-
felse af affald og slutren-
gøring. Døren leveres med 
låsecylinder, besætning, 
dørspion, mekanisk ringe-
klokke og Multipoint eller 
3 punkt låsekasse.

på levering og 
montering af 
FirstOne

Max 1 
prøvedør 

pr. afdeling

Alle klassifikationer 
er iht. EN 14 351-1, 
samt 99/93/EB og 

direktiv 93/68/EEB.

Vi producerer efter de givne 
forhold i ejendommen, og 
tilpasser døren 100% til 
eksisterende forhold.

Døren kan leveres med 
ekstra karmdybde, ekstra 
brede indfatninger, og med 
eller uden indfatninger.

Monteringspris bliver 
billigere, da der ikke skal 
udføres ekstra malerarbejde 
eller tilsætninger på døren.

Navn og alder: 
Anne Marie Aaskilde, 80 år.

Hvad laver du til daglig? 
Jeg er pensionist.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Først boede min datter og sviger-
søn her. De adopterede et barn 
fra Colombia, og så blev det ret 
besværligt at rende op og ned ad 
trapperne fra tredje sal. Ifølge 
vedtægterne kunne jeg få lov til 
at købe andelen. Det gjorde jeg og 
jeg er meget glad for den. Det er en 
hjørnelejlighed på tredje sal, og den 
er på 121 m2. Mit barnebarn boede 
hos mig i tre år, mens hun læste. 
Jeg vil ikke flytte i noget mindre her 
i foreningen. Hvis jeg skal flytte, 
skal det være til et andet sted.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen? 
Jeg flyttede ind i marts 2004.

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Det bedste er, at vi har en sund 
økonomi i foreningen og har 
sørget for en buffer, hvis der sker 
noget uforudset fx med taget, så 
har vi stadig råd til at holde huset 
ved lige.
I efteråret har vi fået murene 
gået efter. Vi fik altaner for 
5-6 år siden, og mørtlen skulle 
repareres.
Det er også en god opgang, jeg 
bor i. Vi render ikke hinanden på 
dørene, men jeg snakker med dem 
alle sammen, når jeg møder dem. 
Hvis jeg kommer med tunge poser 
med varer, hjælper mine naboer 
mig gerne op med varerne.

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden? 
Jeg håber, at foreningen bliver 
ved med at have en sund økonomi.

#2



Ønsker du dig også 
tryghed i det nye år?

Sikret mod 
brand og indbrud

Isoleret mod lyd, 
lugt og varme

Prøvedør

Halv pris

7.500
NU KUN
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Skræddersyet
Sikkerhedsdør

Jørgen Christensen
Distriktschef

Tlf. 51 23 44 77
jc@bolind.dk

Kontakt os for præsentation af 
FirstOne skræddersyet sikkerhedsdør.

Book møde

Prisen er inkl. opmåling, 
montering samt bortskaf-
felse af affald og slutren-
gøring. Døren leveres med 
låsecylinder, besætning, 
dørspion, mekanisk ringe-
klokke og Multipoint eller 
3 punkt låsekasse.

på levering og 
montering af 
FirstOne

Max 1 
prøvedør 

pr. afdeling

Alle klassifikationer 
er iht. EN 14 351-1, 
samt 99/93/EB og 

direktiv 93/68/EEB.

Vi producerer efter de givne 
forhold i ejendommen, og 
tilpasser døren 100% til 
eksisterende forhold.

Døren kan leveres med 
ekstra karmdybde, ekstra 
brede indfatninger, og med 
eller uden indfatninger.

Monteringspris bliver 
billigere, da der ikke skal 
udføres ekstra malerarbejde 
eller tilsætninger på døren.
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GRUNDEJERNES 
INVESTERINGSFOND

abf nyt

Læs dit referat på
ABF-REP.DK > OM ABF > ORGANISATION > KREDSE 

Registrer foreningens e-mail på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB 

Grundejernes Investeringsfond (GI) har for nyligt igen kon-
taktet andelsboligforeninger, herunder også ABF ś medlems-
foreninger, og efterspurgt et vedligeholdelsesregnskab for 
andelsboligforeningen.

Det er et lovkrav, at foreninger skal indberette et vedligeholdelses-
skema, men kun hvis foreningen opfylder et af følgende to krav:
• Foreningen havde mere end seks udlejede lejligheder den 
 1. december 1995, og har i dag mindst en udlejet beboelses- 
 lejlighed.
• Foreningen er taget i brug efter den 1. december 1995, 
 og hvor der ved ibrugtagningen var syv eller flere udlejede  
 beboelseslejligheder.

Boliger som andelshavere udlejer i form af fremleje tæller ikke 
med i opgørelsen. Har jeres forening ikke udlejning, skal 
I blot meddele det til GI pr. mail: gikonto@gi.dk, 
eller pr. brev.

På ABF’s hjemmeside kan du læse mere  
om henvendelsen fra GI, hvor du også  
finder en kopi af brevet.

Grundskyld

Få indflydelse 
på ABF

Få andelsbolignyheder på
FACEBOOK.COM/ABF_NYHEDER

Er du nysgerrig efter mere viden om andelsboligforhold, kan du følge ABF på 
Facebook. Her får du opdateringer med nyheder, information og gode idéer.

Tre af efterårets mest populære opdateringer har været:
 • Brug ABF’s og BL’s deleportal nabobørsen.dk (9. december)
 • Grundskylden fastfryses (24. november)
 • Snerydning (11. november)

 

Tre Facebook-hits

ABF’s 11 kredse har i efteråret afholdt deres årlige 
kredsgeneralforsamlinger. Her blev andelsboligsekto-
ren debatteret, og deltagerne fik indblik i de seneste 
12 måneders arbejde i ABF.

Nye medlemmer blev valgt ind i kredsbestyrelserne, 
mens andre sagde farvel.

Referaterne fra kredsgeneralforsamlingerne kan du 
finde på ABF’s hjemmeside.

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2017 er et 
flertal i folketinget blevet enige om en fastfrysning af 
grundskylden i 2017. Lovforslaget er i øjeblikket i høring.

I modsætning til den seneste fastfrysning af grund-
skyld i 2016 omfatter denne aftale alle ejendomme – 
altså også andelsboligforeninger.

Skatteministeriet har oplyst, at det af 
tidsmæssige grunde ikke er praktisk muligt at 
indregne nedsættelsen for 2017 i opkrævningen 
af grundskyldens første rate i 2017.

Andelsboligforeninger vil derfor modtage en 
opkrævning af første rate, som vil basere sig på en 
grundskyld, hvor stigningen i loftet på 5,5 pct. er 
indregnet. 

Til gengæld vil den fulde nedsættelse blive 
indregnet i forbindelse med opkrævningen af ejen-
domsskat i 2. halvår 2017.

Foreningsrevision  
 MED SUNDE KERNEVÆRDIER

       Pålidelighed og engagement

STATSAUTORISERET

REVISIONSAKTIESELSKAB

STORE KONGENSGADE 68

1022 KØBENHAVN K

TLF:  33 30 15 15

E-MAIL:  CK@CK.DK

WEB:  WWW.CK.DK

www.ck.dk

Som revisorer for mere end 400 andels- og ejerforeninger 

har vi betydelig erfaring i alle relevante økonomiske og 

regnskabsmæssige problemstillinger for foreninger.

Kontakt os, hvis I ønsker en gennemgang af jeres regnskab 

og et tilbud på assistance.

Statsautoriseret revisor

Henrik W. Jørgensen

Tlf.: 33 30 16 18

Mail: hwj@ck.dk
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ARKITEKTFIRMAET  YDER TEKNISK RÅDGIVNING  VEDRØRENDE BL.A:

•  tag og tagterrasser

•  facader, vinduer og altaner

•  badeværelser

•  trapper

•  gårdanlæg

•  tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger

FRIBORG OG LASSEN A/S 

VESTERBROGADE 124B 

1 6 2 0  K Ø B E N H A V N  V 

T l f :  3 3  2 5  4 4  0 0 

p o s t @ f r i b o r g - l a s s e n . d k 

w w w. f r i b o r g - l a s s e n . d k

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har mere end 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af vinduer
eller trapper, påtager vi os gerne at sørge for snedker,
murer, gulvbelægning og el-arbejder i hovedentreprise.

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag Før

FINANSIERING: Nye låger og skuffer fra kun kr. 309,00 pr. måned. Se mere på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et  
GRATIS hjemmebesøg!

Find din lokale OK ekspert på 
OKKR.DK eller ring T: 3012 1314

Skift kun låger,  
skuffer og eventuelt  

bordplader efter mål og...  
dit køkken bliver  

som nyt!

livsstil  
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 andelspanel
TEKST RIE SKÅRHØJ  FOTO PRIVAT

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bladet. 
I dette nummer har vi givet pennen til chefkonsulent i Ledfrivillige.dk, Rie Skårhøj.

Afslørende og uvidenskabelig selvtest:
Hvilken type andelshaver er du?

Mette Juel Madsen
UNDERVISER, CENTER 
FOR KONFLIKTLØSNING   

Curt Liliegreen
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL

Tæl din score sammen og vær ærlig. Helt uvi-
denskabeligt kan det fremhæves, at kun 10% 
af alle andelshavere ligger i kategori A og B, 
mens 50% ligger i kategori D, E og F.

A):  41-50 POINT: Du er en helt og ‘drømme-an-
delshaveren’. Du er drømmen at have boende i 
andelsboligforeningen. Du er entusiastisk som 
få og sætter en høj standard for andre. Er du 
ikke allerede en del af bestyrelsen, så er det 
oplagt, at du stiller op til bestyrelsen.

B)  31-40 POINT: Du er en ‘fantastisk dejlig an-
delshaver’. Du er opmærksom på andre beboere 
og bidrager til det fælles bedste. Hold den gode 
stil og mærk, hvordan din positive indstilling 
smitter af på beboerne omkring dig. 

C) 26-30 POINT: Du er en ‘dejlig andelshaver’. 
Med en lille ekstra indsats i foreningen vil 
du være en af de beboere som andre omtaler 
positivt og som indgår i den lille udvalgte skare 
på 10% af alle andelshavere.

D) 21-25 POINT: Du er en ‘ok andelshaver’, som 
hverken bidrager positivt eller negativt til den 
fælles stemning. Overvej hvilke ting du godt 
kan lide ved at bo i andelsboligforeningen. Ud 
over en eventuel billig husleje, så sæt fokus 
på det gode og spred mere positiv energi til 
naboerne omkring dig. Husk at når du smiler til 
andelen, så smiler den også til dig.

E) 16-20 POINT: Du kategoriseres som en 
‘plads-til-udvikling andelshaver’. Der er abso-

lut rum for forbedring. Din indstilling trækker 
desværre foreningens samarbejde og stemning 
ned. Du vil opleve, at hvis du stiller dig mere 
positiv og nysgerrig overfor fx forslag og ‘mær-
kelige beboere’, vil du selv synes, det er sjovere 
at bo i andelen. Hvorfor? Fordi andre behandler 
dig bedre, når du er flink.

F) 10-15 POINT: Du er en ‘passiv andelshaver’. 
Helt ærligt så vil det være bedst for dig og for 
foreningen, at du tager dig sammen og kommer 
ind i kampen.

LÆS MERE OM LEDFRIVILLIGE.DK PÅ:
 WWW.LEDFRIVILLIGE.DK

Svar på følgende spørgsmål ved at sætte kryds i kasserne. 5 betyder “Ja selvfølgelig” og 1 betyder “For at være helt ærlig: Aldrig”.

 Jeg melder mig altid til fælles arbejdsdage, så snart 
invitationen er røget ud.

 Jeg hilser pænt på nye beboere i min opgang og giver 
gerne hjemmebag som velkomstgave.

 Når jeg hører beboere brokke sig over andre  
beboere, bidrager jeg ikke med sladder eller  
anden negativ information til samtalen.

 Jeg samler skrald op på trappeopgangen og smider 
det ud - også selvom det ikke er mit.

 Når der kommer referater fra bestyrelsesmøder, 
læser jeg dem, fordi jeg synes, det er vigtigt at være 
grundigt informeret om, hvad der sker i min andels-
boligforening.

 Når en af beboerne tæt ved min lejlighed larmer for 
meget, sørger jeg for at spørge dem pænt om at 
larme mindre, når jeg banker på deres dør. 

 Jeg står for eller giver altid en hjælpende hånd til 
fælles sociale arrangementer i foreningen.

 Jeg bringer jævnligt idéer til bestyrelsen, fordi jeg 
synes, det er vigtigt, de kender mine overvejelser.

 Når der kommer nye foreslag fra bestyrelsen fx om 
forbedringer, renovering etc, er jeg åben over for de 
nye idéer - i det mindste indtil jeg har hørt og forstå-
et alle aspekter af forslaget.

 Jeg forsøger at få naboer og andre beboere med til fæl-
les arrangementer, også selvom jeg ikke står for dem.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Hvor god en andelshaver er du?



Gaihede a/s . Trekronergade 126
 
H .  2500 Valby .  www.gaihede.dk   

Gaihede, ingeniører og arkitekter, hjælper jer
med at lave en plan over vedligehold og
nødvendige investeringer i jeres ejendom.
Det sikrer ro og luft til andre spændende
projekter i andelsboligforeningen.

Gaihede er eksperter i renovering og
vedligehold af bygninger. Vi hjælper
allerede en række foreninger med:

•  Bygningsrenovering
•  Vedligeholdsplan
•  VVS-installationer
•  Energioptimering
•  Skybrudssikring

Ring til os og hør nærmere på tlf. 70 22 11 41

Vi passer på jeres bygning

VURDERING AF ANDELSBOLIGEN
Få en uafhængig og professionel gennemgang af forbedringer
og evt. mangler i forbindelse med salg
Arbejdet udføres i henhold til ABFs principper

tlf. 29 24 48 32
bygogtjek@bygogtjek.dk
Vurderinger foretages

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    

BARSLUND VVS
Din lokale AUT. VVS-installatør
Ring 44 97 17 42

Vi udfører: Vand, varme & sanitet 
og har gjort det siden 1966

E-mail: info@barslundvvs.dk
Hjemmeside: www.barslundvvs.dk
Åbningstid hverdage: 7.30-15.30 fredag 7.30-15.00

Der hvor du er 
når der skal være til 
mursten og morskab

Michael Hansen 
Kunderådgiver

København City afdeling 
Industriens Hus | Vesterbrogade 1L, 3. sal tv.
tlf. 88 72 97 50 | sparkron.dk
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BYGGERI

SALG

Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle som privat bygherre i forbindelse 
med både bygge- og renoveringsprojekter. 

Formålet er at give bestyrelsen en økonomisk, praktisk og juridisk indsigt i et byggesagsforløb, 
hvor det er foreningen, som er bygherre og bestyrelsen, som har projektlederkasketten på. 
Undervejs på kurset kommer I også rundt om projektledelse, kontraktindgåelse og gennemgår 
løsningsmuligheder i tilfælde af konflikter med entreprenør.

Indhold:
• Hvordan vælger foreningen en teknisk rådgiver og entreprenør?
• Hvad skal en rådgivnings- og entreprisekontrakt indeholde?
• Hvad er effektiv byggesagsstyring?
• Hvordan løser bestyrelsen en byggesagskonflikt?

Målet med kurset er at give bestyrelsen en alsidig værktøjskasse, som kan bruges til at få et vel-
lykket byggesagsforløb.

Byggearbejder i andelsboligforeningen

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 København 08.03.17 kl. 17-20
 

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

 
Pris: 385 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Aalborg 04.03.17 kl. 10-16
 Roskilde 18.03.17 kl. 10-16
 Fredericia 25.03.17  kl. 10-16
 

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

 
Pris: 765 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Roskilde 09.02.17 kl. 18.30-21
 Silkeborg 08.03.17 kl. 18.30-21

 Underviser: 
Økonom fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

 
Pris: 385 kr.

På kurset får I gennemgået et af de vigtigste styringsredskaber i foreningen: Drifts- og vedli-
geholdelsesplanen. 

Vi ser på, hvordan opgaven kan gribes an og hvilke overvejelser I skal gøre jer, når foreningen 
ønsker at udarbejde en langsigtet plan for renoveringsprojekter.
Økonomien spiller en stor rolle, når opgaverne skal planlægges. Derfor kommer I også rundt 
om driftsplanens finansiering og indflydelse på andelskronen, herunder budgettering og hen-
sættelser i foreningens årsrapport.

Indhold:
• Hvorfor er det vigtigt med en driftsplan?
• Hvem skal udfærdige driftsplanen?
• Hvilket lovgrundlag og vedtægtsbestemmelser gælder?
• Hvordan laver man budget og hensætter på baggrund af driftsplanen?

Kurset tager udgangspunkt i afsnittet “Bygningsarbejder” i ABF-håndbogen samt bilaget 
“Driftsplan”, der med fordel kan læses inden kurset. 

Drift og vedligeholdelse 

Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de 
forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse. 

Undervejs kommer deltagerne blandt andet rundt om “gennemgang af boligen med køber” og 
de praktiske procedurer i forbindelse med en andelshavers udtræden af foreningen. 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Procedure ved udtræden”, og deltager-
ne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse.

Indhold:
• Hvordan udfylder I et vurderingsskema på forbedringer? 
• Hvordan godkender bestyrelsen forbedringsværdier?
• Hvordan udfylder I en overdragelsesaftale?
• Hvordan godkender bestyrelsen køber og overdragelsesaftalen?
• Hvordan udfyldes nøgleoplysningsskemaet?

Efter kurset har deltagerne fået indsigt i, hvordan overdragelser kan håndteres som en del af 
den daglige drift og med udgangspunkt i ABF’s standarddokumenter.

Overdragelse 

NYT!
RABAT-

ORDNING

 kurser
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Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 13.02.17 kl. 17-20 
Odense 06.03.17 kl. 18.30-21.30

Underviser: 
Ekstern arkitekt

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Kolding 31.01.17 kl. 18.30-21.30
Hillerød 28.02.17 kl. 18.30-21.30
Aalborg 04.04.17 kl. 17-20

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

SALG

Kurset går i dybden med de regler, der gælder ved vurdering af individuelle forbedringer og løs-
øre i forbindelse med overdragelse af en andelsbolig. På kurset får I også råd og vejledning om, 
hvordan bestyrelsen prisfastsætter tilpasset inventar og forbedringer. 

Derudover vil underviseren komme ind på, hvad man som bestyrelse skal være opmærksom på, 
hvis boligen er dårligt vedligeholdt og give konkrete eksempler på og forslag til, hvordan man 
kan reducere skaderne.

Indhold:
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på dårlig vedligeholdelse?
• Hvordan prisfastsætter bestyrelsen arbejde, som sælger selv har udført?
• Hvornår skal bestyrelsen stille krav til sælger om udbedring af mangler?
• Hvad gør bestyrelsen, hvis der opstår uenighed om prisen?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter* samt afsnittet “Værdi af individuelle 
forbedringer” i seneste ABF-håndbog. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s standard-
vedtægter for at kunne deltage på kurset. 

Forbedringer og løsøre

Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator.
 
Underviseren gennemgår bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med forskellige 
situationer, der kan opstå i forbindelse med salg af andel, og gennemgår hvordan bestyrelsen 
tackler situationerne i praksis. På kurset gennemgår og udfylder underviseren et eksempel på en 
adkomsterklæring; et dokument, som bestyrelsen har pligt til at underskrive, når en andelshaver 
vil optage lån med pant i boligen. 

Der bliver også vist eksempler på, hvordan breve til kreditorer kan skrives, så der ikke efterføl-
gende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrelsen udfylder 
nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen.

Indhold:
• Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den?
• Hvilke kreditorer skal have deres tilgodehavender først, når der er gæld i boligen? 
• Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaet?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter. Det er dog ikke et krav, at foreningen 
bruger ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 
Kurset er praktisk anlagt, og når kursisten forlader kurset, vil kursisten have en forståelse af, 
hvordan bestyrelsen konkret håndterer forskellige situationer
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Udvidet overdragelse 

kurser  

CONTECO BETON GIVER 
FLEKSIBILITET OG STYRKE
Styrke fordi det er beton og fleksibilitet fordi det kan 
 etableres på alle overflader: I køkken, bad eller hvor du  
ellers ønsker det. Gør det selv eller brug en håndværker.  
Valget er dit.

Læs mere på conteco.dk
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 Sted: Dato: Tidspunkt:
 København 25.02.17 kl. 10-16
 Hillerød 29.04.17 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 København 02.02.17 kl. 17-20
 Odense 06.02.17 kl. 18.30-21.30
 Rønde 08.02.17 kl. 18.30-21.30
 

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Aalborg 01.02.17  kl. 18.30-21 
 Nykøbing F.  08.02.17  kl. 17-19.30 
 Holbæk 07.03.17  kl. 17-19.30 
  Herning 14.03.17 kl. 17-19.30 
  Tønder 28.03.17 kl. 17-19.30 
 Aarhus 05.04.17  kl. 19-21.30

 Underviser: 
 Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

Kurset giver en generel introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. På kurset 
kommer I rundt om emner som ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til at løfte den daglige 
drift i foreningen. 

Kurset giver også indsigt i emner som fællesarbejde, fremleje og generalforsamling, og giver 
retningslinjer for, hvordan bestyrelsen kan tackle udfordringer som eksklusion og fremleje. 

Indhold:
• Hvordan vælges bestyrelsen? 
• Hvordan fordeles bestyrelsesposter?
• Hvordan foregår beslutninger og afstemninger på bestyrelsesmøder?
• Hvordan skal bestyrelsen reagere på manglende betaling af boligafgift?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter*. Det er ikke et krav, at foreningen bruger 
ABF’s standardvedtægter for at kunne deltage på kurset.

*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk

Bestyrelsesarbejde

Kurset giver en udførlig viden om, hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmer påtager sig 
på vegne af en andelsboligforening. Det kan fx være bestyrelsens ansvar i byggesager, 
overdragelse af andele, løsning af interne stridigheder eller afgørelser om foreningens 
økonomi.

Derudover får I på kurset indblik i, hvornår foreningen bør søge professionel bistand, fx 
hos en advokat eller revisor.

Indhold:
• Hvornår er man økonomisk og juridisk ansvarlig som bestyrelsesmedlem?
• Hvorfor er det vigtigt, at bestyrelsen tegner en bestyrelsesansvarsforsikring?
• Hvad betyder inhabilitet for bestyrelsen?

Underviseren gennemgår den bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring, som medlem-
mer kan tegne gennem ABF. 

Bestyrelsesansvar

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal 
forholde sig til. Kurset vil komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærk-
som på, og hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden.

Indhold:
• Hvad er et dødsbo?
• Hvordan sikrer foreningen sine krav over for dødsboet? 
• Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet over for foreningen?
• Hvordan er overdragelsesproceduren ved salg?

Efter kurset vil deltagerne have fået en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man 
som forening beskytter sine rettigheder i forbindelse med et dødsbo.

Dødsboer

LEDELSE

 kurser
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LEDELSE

ØKONOMI

Kurset giver en grundlæggende viden om foreningens økonomi og udregning af andels-
kronen, som er styrende for foreningens drift og udvikling.

Derudover kommer kurset rundt om de mange valg, som foreningen skal tage, når I væl-
ger lån. 

Underviseren afdækker også finansiering i foreninger, som har modtaget offentlig støtte.

Der bliver også tid til at fokusere på lånetyper, som renteswap, der trods et dårligt ry 
også har sine fordele.

Indhold:
• Hvilke lånetyper eksisterer på markedet?
• Hvordan konverterer I et eksisterende lån?
• Hvilken betydning har en renteswap for foreningens økonomi?
• Hvilke handlemuligheder har en økonomisk trængt forening?

Efter kurset har deltagerne fået en indføring i samspillet mellem til de forskellige lånety-
per og deres indflydelse på foreningens andelskrone.

Økonomi og lån 
   

Sted: Dato: Tidspunkt:
Horsens 15.03.17 19-21.30
Næstved 22.03.17 19-21.30

Underviser: 
Økonom fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

Kurset er et tilbud til foreninger, som ønsker et alternativ til jura, retssager og voldg-
ifter. Kurset fokuserer i stedet for på nogle af de områder, hvor I som bestyrelse kan 
være med til at løse en konflikt. 

Målet med kurset er at give foreningen en række praktiske arbejdsredskaber, som I kan 
bruge i det daglige, når der opstår uoverensstemmelser. 

Indhold:
• Hvordan kan I blive bedre til konfliktløsning?
• Hvordan får bestyrelsen skabt dialog mellem parterne? 
• Hvilke metoder skal I bruge for at håndtere en konflikt?

På kurset inddrager underviseren erfaringer fra foreningerne. Derfor er det en god idé 
på forhånd at have overvejet, hvilke konflikter/episoder, der har fået jer til at deltage på 
kurset.

Konflikthåndtering

Sted: Dato: Tidspunkt:
Sorø 04.03.17  kl. 10-15.30
Middelfart 08.04.17 kl. 10-15.30

Underviser: 
Ekstern kommunikationskonsulent

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.

Praktisk information

Målgruppe
Kurserne er åbne for alle andelshavere i 
ABF’s medlemsforeninger, men henvender 
sig primært til bestyrelsen i foreningen.

Priser
Eftermiddags- og aftenkurser:  ....... 385 kr.
Lørdags- og dagskurser: .................. 765 kr.
Priser er inkl. moms og forplejning.

Rabat
Der gives 10% rabat, hvis flere andelshave-
re fra samme forening deltager på samme 
kursus.

Tilmelding
Tilmeld dig på abf-rep.dk eller ring til kursuskoordinator Janni Skovmand på tlf. 
33 86 28 36. Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart.

Bekræftelse på tilmelding
ABF sender en deltagerbekræftelse via mail ca. fem dage efter, at vi har mod-
taget tilmeldingen. Desuden sendes en kursusindkaldelse via SMS til deltage-
ren to dage før kurset og samtidig sendes faktura til foreningens formand/
kontaktperson.

Afbud
Ved afbud kan kursister gratis melde fra indtil otte dage før kursets start. Heref-
ter skal foreningen betale, selvom andelshaveren ikke møder frem. Foreningen 
har dog mulighed for at sende en anden deltager i stedet.

kurser  
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GRATIS

HJEMMESIDE OG
SOCIALE MEDIER 
[Næstved]

FOREBYG BRAND 
OG INDBRUD 
[Slagelse]

Sydsjælland

6. FEB.

2017

21. FEB.

2017

HOLD GODE MØDER
 
[Holstebro]

DØDSBOER

[Herning]

Vestjylland

9. FEB.

2017

14. MARTS

2017SKYD PÅ JURISTEN

[Hillerød]

FOREBYG BRAND 
OG INDBRUD  
[Hillerød]

OPLEV CHRISTIANSBORG

[København]

Nordsjælland

7. FEB.

2017

16. MARTS

2017

27. FEB.

2017
BLIV ÆLDRE I
BOLIGEN
[Fredericia]

AFHOLDELSE AF
GENERALFORSAMLING
[Esbjerg]

Sydjylland

8. FEB.

2017

23. FEB.

2017

OPLEV CHRISTIANSBORG

[København]

Midtsjælland

27. FEB.

2017

    

BESØG FALCK 

[Rønne]

BESØG FUGLESANG 
HAVEPARADIS   
[Svaneke]

Bornholm

27. FEB.

2017

6. JUNI

2017

SKYD PÅ JURISTEN

[Holbæk]

ENERGIMÆRKNING

[Holbæk]

Vestsjælland

28. FEB.

2017

28. MARTS

2017

SOLCELLER ELLER
VARMEPUMPE?
[Aarhus]

SKYD PÅ JURISTEN

[Aarhus] 

Østjylland

2. MARTS

2017

1. FEB.

2017

KOM AF MED DIT 
AFFALD
[København]

KOM AF MED DIT 
AFFALD
[Frederiksberg]

SIKKERHED PÅ
LEGEPLADSEN
[København]

HVORFOR BYGGE NYE 
ANDELSBOLIGER?
[København]

EL OG VVS-TJEK

[København]  

Hovedstaden

1. MARTS

2017

1. MARTS

2017

23. MARTS

2017

6. APRIL

2017

26. APRIL

2017

ABF arrangementer 
- for alle andelshavere

TILMELD DIG PÅ ABF-REP.DK  
– OG TAG DIN NABO MED...

 arrangementer

... og få nyheder 
og information 
om andelsbolig-
området

facebook.com/abf.rep.dk 

Følg ABF 
på facebook 
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GRATIS

messe  

Maksimalprisdebat, VR briller 
og høns under samme tag

Inspirationsdagen Fremtidens Andelsbolig 2016 løb af stablen i Øksnehallen, den 5. november. 
2000 deltagere og over 100 udstillere skabte en livlig kulisse for dagens mange foredrag, 

debatter og uforpligtende snakke med de mange udstillere.

TEKST LISE CLEMMENSEN     FOTO JACOB NIELSEN

1   For og imod
De politiske debatter om maksi-
malpris og omdannelse af andel til 
ejer trak fulde huse.

2   Overflødighedshorn
Hvad skal vi vælge? Dagens program 
studeres flittigt.

3  Synergi
Nysgerrige deltagere og service-
mindede udstillere gik op i en 
højere enhed.

4   Børnehit
Biler og komfur var et hit for de 
mindste i det populære legeområde.

5  Spørgelyst
ABF-nettene blev fyldt med info-
materiale. Her er det bier på loftet, 
der skaber nysgerrighed.

1

4 5

2

3
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6 7

98

10 11
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messe  

Stabil økonomi, 
sund ejendom 
og plads til 
drømmene

AI yder teknisk rådgivning inden for:
- Bygningsrenovering - facader, vinduer og tag
- Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
- Energimærkning og energirenovering
- Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
- Gårdanlæg, anlæg og kloak

AI a/s   Refshalevej 147   1432 København K  
Tlf.: 3268 0800   www.ai.dk

abf nyt 2016_2.indd   1 18-08-2016   13:03:59

Peter Maler A/S er blevet 
total entreprenør, og vi kan 
nu påtage os alle former for 
arbejde i Deres forening.

Garanti for godt håndværk

Ring til Peter Maler A/S 3810 3280
www.peter-maler.dk

Murerarbejde•
Tømrerarbejde•
VVS-arbejde•
Blikkenslagerarbejde•
Malerarbejde•
Elarbejder•
Kloakarbejde•
Gulvarbejde•
Snedkerarbejde•
Rådgivning•

Peter Maler A/S

Godthåbsvænget 14A, 2000 Frederiksberg, telefon 3810 3280

Rådgivende Ingeniører

Holmsgaard a/s
Rådgivende ingeniører 
Irlandsvej 5, 2300 København S  
T: +45 32 97 01 07
www.holmsgaard.com

Renovering • Tilstandsrapporter • Vedligeholdelsesplaner
Energimærkning • Skybrudssikring • Installationer

6   Vidensdeling
Koncentrationen lyste ud af de mange 
deltagere på dagens mange foredrag.

7   Sjove briller
Der var også plads til innovative indslag 
som leg med VR briller. (Virtual Reality)

8  Bok bok bok
Lidt betuttet bliver hønsene kigget 
an. Levende dyr fik også plads på 
”Fremtidens Andelsbolig”.

9   Grinebiddere
Vi har det sjovt i ABF. Grin og humor var 
der også plads til på ABF’s egen stand. 

10 Gaveregn
Både store og små fik ting og sager med 
hjem fra ”Fremtidens andelsbolig 2016” 

11  I øjenhøjde
Erfaringer, emails og hjemmesider blev 
udvekslet i løbet af dagens sofatalks. 
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I NOVEMBER-NUMMERET VAR ”FREMTIDEN”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 15. MARTS 2017  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Ulrik Petersen, 2300 Kbh. S
Grethe Eliasson, 7700 Thisted
Bo Knudsen, 9230 Svenstrup J.

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1606 KBH V.
ELLER TIL ABF@ABF-REP.DK MÆRKET “LØSNING KRYDS OG TVÆRS”. 
HUSK AT SKRIVE DIN POSTADRESSE I MAILEN.

TEST
KRIGS-
SKUE-

PLADSEN

SKIBS-
FØRER SKJULTE DISKEN NEON

FOR-
HOLDS-

ORD
HUGGE GLA-

MOUR SIGTER ANDEL
 KEN-

DINGS-
MÆRKE

PÅ RET 
...? HELE FOLK

TÆTTE-
KAM

2

HESTE-
KØRE-

TØJ

DRENG
 

UFRED

6 VENTE
 

LAND

FOR-
DELE

ELEGANT
 

MUDDER
INDHAK TÆNDT

INSTITU-
TIONEN

7 ILDHU 

 

KLUB 

 

DET NYE 
TESTA-
MENTE

UNIKUM
 

KANTON

 
 

 

FLÅTER

SYNGE
 

TILLID

 HALVØ
 

BABY-
TRØSTER

3 LADE 
ANE 

RÅD-
GIVER

BOSSER

ANTAL
TINGEST

 

PANSER-
KØRETØJ

 
 

 

SEKSTI

FØRST 
I PARIS

5 RART
 

EGYPTISK 
GUDINDE

JO
 

KOMPO-
SITION

BENE
 

VEDR. 
LUFT

FÆR-
DIGT

 1 BÆSTER
 

SYRLIG

SÅ
 

HALV-
TONE

SILET
INDEN 
LÆNGE

 

TILTALE

DEL AF 
TRÆ 

BINDE-
ORD

TUNNEL
GRØNNE 

OM-
RÅDER

GLOSER

BALTER BAROKT FESTET
4
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Hvordan er det lige med...

Mange opgaver 
løses frivilligt og 
ulønnet i forenin-
gen. Det er dog 
tilladt at udbetale 
et beløb.

Må bestyrelsesmedlemmer modtage et beløb for  
deres bestyrelsesarbejde? 
Ja, det må de gerne. Der kan udbetales et honorar (fast beløb) for det 
arbejde, der udføres, eller en godtgørelse (beløb efter takst) for de udgifter 
bestyrelsesmedlemmerne har til kontorhold og telefon i forbindelse med 
arbejdet.

Må bestyrelsesmedlemmer selv modtage det honorar  
foreningen opkræver ved fx salgsarbejde? 
Nej, et salgshonorar tilfalder foreningen, da det er en del af de opgaver en 
bestyrelse varetager på vegne af foreningen.

Må en andelshaver modtage et honorar for fx at skovle sne  
eller være webmaster? 
Ja, det må andelshaver godt. Det skal betragtes som en almindelig lønind-
komst, og foreningen skal blot være opmærksom på, at den bliver arbejds-
giver med alle de forpligtelser det medfører.

Hvem vedtager en udbetaling af honorar og godtgørelser? 
Begge typer beløb skal vedtages på en generalforsamling. Det kan enten 
vedtages som et engangsbeløb eller som en fast ordning.

Er der en maksimumgrænse for beløbenes størrelse? 
Der er ikke nogen grænse for størrelsen af et honorar. Er der tale 
om en godtgørelse, kan der i 2016 skattefrit udbetales op til kr. 
3.750 kr. i alt for kontorhold, telefon og interne udgifter. 
Udbetales der en større godtgørelse, bliver hele beløbet 
skattepligtigt. Det skal også kunne sandsynliggøres, at der 
har været udgifter af samme størrelse som godtgørelsen. n

honorar og godtgørelser ?

Finn Marcher
ØKONOM 

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Jeanett Steiner Nielsen
ØKONOM

TEKST METTE DYREGAARD

Mette Dyregaard
JURIST 

Jacob Vilhelmsen
JURIST 
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NORMAL GADESTØJ
65 dB

HVISKEN
29 dB

Dæmp støjen med 
klassiske vinduer
fra Frovin

Koblede vinduer og støj 
Det typiske støjniveau for en gade i 
et beboelsesområde er 60-65 dB. 
Med Frovins lyddæmpende vinduer 
kan det sænkes til en dB på ca. 30 
– hvilket svarer til en hvisken. 

6 gode grunde til at vælge koblede
vinduer og døre fra Frovin
√ Dansk håndværk, design og kvalitet

√ Unik isoleringsevne (energiklasse A)

√ Sublim lydisolering

√ Ægte sprosser og original kitfals

√ 40 års erfaring

√ 10 års udvidet garanti

Frovins koblede vinduer og døre kan gøre rigtig meget
for at dæmpe støjniveauet i din bolig. Samtidig får du
en bedre varmeisolering samt øget komfort og velvære
på grund af mindre kuldestråling og kuldenedfald.

Tak for
en super

andelsboligmesse
i Øksnehallen

Vi nød at møde både nye og
velkendte ansigter – og vi

håber, at der ikke går
længe, før vi ses igen.

LÆS MERE OM KOBLEDE 
VINDUER OG LYDDÆMPNING 
PÅ FROVIN.DK


