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I mere end 150 år har andelsbevægelsen 
været en del af det danske samfund. Store 
andelsvirksomheder som Coop og Arla 
sætter fortsat deres aftryk rundt om i lan-
det, og lokalt er en lang række vandværker 
og energiselskaber i dag andelsdrevet til 
gavn for borgerne. Derfor støtter jeg også 
op om den nye tænketank Demokratisk Er-
hverv, som arbejder for at styrke og udbre-
de den demokratiske virksomhedsform. 
ABF er associeret medlem af tænketanken, 
fordi vi som organisation også arbejder 
på at synliggøre de mange fordele ved 
andelsboligformen. Jeg ser derfor en oplagt 
mulighed for at løfte den vigtige opgave i 
fællesskab med andre – det er i mine øjne 
andelsbevægelsens dna.

Andelstanken er jo rundet af ideen 
om, at fællesskabet er stærkere end det 
enkelte individ, og det er også fundamen-
tet i andelsboligformen. Andelsboliger 
skal fortsat være et godt alternativ til 
ejer- og lejeboliger. Derfor glæder det 
mit andelshjerte at læse temaet, hvor en 
række ungdomspolitikere og andels(bo-
lig)havere har kastet sig ud i et eftersyn af 
andelsbevægelsen og andelsboligformen, 
og det er opløftende læsning. Den yngre 
generation sætter fortsat fællesskabet 
højere end det enkelte individ, på tværs 
af politiske ideologier, og deres svar giver 
mig troen på, at de kommende år bliver 

sjove, spændende og udfordrende for en 
organisation som ABF. 

Det glæder også mit andelshjerte at se 
et stigende antal projektbyggerier som an-
delsboliger. Andelsboligsektoren vokser, 
og ABF har derfor brug for flere frivilli-
ge hænder, som brænder for at arbejde 
politisk, organisatorisk og lokalt. ABF har 
i dag 70 valgte i 11 lokale kredse i alderen 
fra 36 år til 86 år, og kun 27% er kvinder. 
Jeg ønsker en mere lige kønsfordeling og 
flere kræfter til organisationen; andelsha-
vere, som har lyst til at gå ind i kreds-
bestyrelser og ABF’s hovedbestyrelse. 
Her får du gratis kurser, temadage og ny 
viden med hjem til dig selv og til din egen 
forening, som måske kan bidrage til at løse 
nogle af de udfordringer, som I slås med. 

Det handler kort sagt om andelsbe-
vægelsen, andelsboligsektoren og din 
andelsbolig, så deltag i kredsgeneralfor-
samlingerne i september - og meld dig 
under ABF’s fane. n

Den yngre generation sætter 
fortsat fællesskabet højere end 
det enkelte individ, på tværs af 
politiske ideologier.
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Newsec Datea tilbyder Let Administration - et online-system, som holder  
styr på alle foreningens dokumenter, håndterer huslejeopkrævning og bog-
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TEKST LISE CLEMMENSEN
fokus  

NY LOVPAKKE  
ER TRÅDT I KRAFT

Lovpakken om en mere robust andelsboligsektor er trådt i kraft og indeholder nye regler 
for stiftelser, konkurser og ikke mindst den daglige drift. ABF er tilfreds med de nye tiltag.

1. juli trådte en ny lovpakke i 
kraft. Der er tale om en lang række 
ændringer i primært andelsbolig-
foreningsloven, som skal skabe en 
sundere andelsboligsektor med flere 
økonomisk rentable stiftelser, færre 
konkurser og større gennemsigtig-
hed om foreningernes økonomi. 

ABF har deltaget i udvalget, som 
er kommet med de fleste af de anbe-
falinger, som lovpakken hviler på og 
ABF’s direktør Jan Hansen er godt 
tilfreds med, at mange af forslagene 
nu er skrevet ind i den lovgivning, 
som regulerer andelsboligsektoren:

– Den nye lovpakke kommer hele 
vejen rundt om andelsboligsekto-
ren. Der er sat ind over for tvivl-
somme stiftelser og håndteringen 
af eventuelle konkurser. Og så er 
der sat rammer for driften og den 
økonomiske gennemsigtighed ude i 
de mange veldrevne foreninger. Det 
skaber tryghed for både nuværende 
og kommende andelshavere og var 
målet med lovforarbejdet, pointerer 
Jan Hansen.

Synlige nøgleoplysninger
Et af de områder, hvor der er sket en 
skærpelse, er reglerne omkring nøg-
leoplysninger. Det er allerede i dag 
et lovkrav, at foreningens bestyrelse 
udleverer vigtige nøgleoplysninger 
for foreningens økonomi i forbindel-
se med salg. Det er informationer om 
fx foreningens gæld, andelskronens 
værdi og andelen af foreningens 
gæld, som foreningen afdrager på. 

I forbindelse med den nye lovpak-
ke, er reglerne om nøgleoplysninger 
suppleret med en pligt for bestyrel-
ser til at fremlægge et skema med 
økonomiske nøgletalsoplysninger om 
foreningen på den årlige generalfor-
samling. Skemaet skal også udleveres 
til potentielle købere, når foreninger 
har afholdt deres første ordinære 
generalforsamling efter 1. juli 2018. 

Heldigvis findes de fleste oplys-
ninger allerede i foreningens regn-
skab, så Jan Hansen vurderer, at det 
ikke er en kæmpe opgave, som venter 
forude:

– Erhvervsstyrelsen har udarbej-
det et skema til formålet, og oplys-
ningerne fremgår allerede i dag af 
foreningens regnskab, så det er blot 
at kopiere kendte oplysninger ind i 
skemaet og fremlægge det på næste 
generalforsamling, forklarer han. 

Bestyrelsens opgaver
Derudover præciserer de nye ændrin-

ger bestyrelsens opgaver og ansvar. 
Bestyrelsen i din andelsboligforening 
varetager den daglige ledelse af 
foreningen, udfører generalforsam-
lingens beslutninger og påser som 
minimum ifølge den nye lov, at: 

1)  Bogføring og regnskabsforelæggelse 
foregår på en måde, der efter andels-
boligforeningens forhold er tilfreds-
stillende.

2) Bestyrelsen løbende fra administra-
toren eller kassereren modtager ori-
entering om andelsboligforeningens 
finansielle forhold.

3) Administratoren udøver sit hverv over for 
andelsboligforeningen på behørig måde.

4) Andelshaverne modtager orientering 
om foreningens forhold, når der er 
behov herfor.

5) Andelsboligforeningens ejendom ved-
ligeholdes forsvarligt i overensstem-
melse med foreningens budgetter og 
generalforsamlingens beslutninger. 

6) Der løbende sker en vurdering af 
foreningens økonomiske situation, 
herunder af foreningens likviditet 
og af udviklingen i egenkapital og 
andelspriser, med henblik på at sikre, 
at foreningen har det nødvendige kapi-
talgrundlag.

Det lyder umiddelbart som en stor 
mundfuld, men konstitueret juridisk 
chef i ABF’s medlemsrådgivning Anne 
Kristensen beroliger andelshavere 
og bestyrelser med, at langt de fleste 
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NØGLETAL
Nøgleoplysninger, som skal præ-
senteres på generalforsamlingen:

• Vurderingsprincip

• Ejendommens værdi

• Generalforsamlingsbestemte 
reserver

• Den gennemsnitlige boligafgift 
i kr. pr. m2

• Den tekniske andelsværdi

• Ja/nej til vedligeholdelsesplan

• Friværdi.

Læs mere på:

Find nøgleoplysningsskema 
til generalforsamlingen på:

WWW.ABF-REP.DK

WWW.ANDELSBOLIGINFO.DK 

foreninger i dag udfører opgaverne, så 
der er snarere tale om præciseringer 
end nye tiltag:

– Vedligeholdelse, budgetter og 
kommunikation mellem andelsha-
vere og bestyrelse er jo i fokus i 
rigtig mange foreninger, så den nye 
lovtekst præciserer blot rammerne 
for bestyrelsens arbejde og kan med 
fordel bruges som tjekliste for en 
veldrevet forening, forklarer hun. 

Husk jeres klagefrister
Den nye lovpakke indeholder også to 
nye forældelsesfrister, én for for-
eninger og én for købere. 

Fremover har foreninger en foræl-
delsesfrist på seks år til at klage over 
mangelfuld rådgivning om lån og 
kreditter fra finansielle virksomhe-
der, advokater, revisorer, administra-
torer mv. Tidligere var fristen tre år. 

For købere er fristen for at klage 
over en eventuelt overpris i forbindel-

Jan Hansen 
DIREKTØR

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet 
et skema til formålet, og oplys-
ningerne fremgår allerede i dag af 
foreningens regnskab, så det er 
blot at kopiere kendte oplysninger 
ind i skemaet og fremlægge det 
på næste generalforsamling.

se med et andelsboligkøb forlænget 
fra tidligere seks måneder til tre år. 

Samtidig indebærer de nye regler, 
at alle valuarer er forpligtet til at føl-
ge branchens nye og strammere norm 
og vejledning for valuarvurderinger, 
samt at køber skal lægge en passende 
udbetaling ved banklån i forbindelse 
med køb af andelsbolig. n

 fokus



Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller 
mindre boligforening, har du brug for en bank,  
som hjælper dig i dit arbejde. 

Erhvervsrådgiver Jane S. Vindfeldt og resten  
af teamet er bankfolk med mange års erfaring 

inden for andelsmarkedet. Derfor får I en brugbar partner 
til bolig foreningens bestyrelse og administrator. 

I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra optimering 
af ejendommens økonomi, til projekter, møder og det daglige 
arbejde. Og hvis der bliver brug for en ekspert i kulissen eller 
et tæt samspil om en langsigtet vedligeholdelsesplan, kan 
I være sikre på at træffe jeres beslutninger på et solidt 
og professionelt grund arbejde. Så er der brug for at finde 
muligheder i regnskabet? Overvejer I en ny vurdering,  
eller måske andre lånemuligheder? 

Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar. 

Er der brug for en bank,  
som hjælper med løsninger 
til bestyrelser i andelsbolig-
foreninger? 
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Ring: 3378 2388  
– og få en snak med Jane S. Vindfeldt 

eller en af de andre i teamet. 

– eller gå på lsb.dk/erhverv   
og book møde

Bundsolid
Professionel 

Personlig

Annonce_ABF_some_2018_210x285.indd   1 15/08/2018   10.49



Bevaringsværdig andelsboligforening 
renoveret med respekt for arkitekturen
Da andelsboligforeningen 
Fuglebakkegaard på Frederiks-
berg fik opsat altaner i foråret, 
var der især et bestemt krav 
fra foreningen. Altanerne 
skulle se ud som om, de altid 
havde været en del af den 
arkitekttegnede og bevar-
ingsværdige ejendom. I dag 
ligner de specialedesignede al-
taner, at de stammer fra 1924. 

Frederiksbergbydelen Fugle-
bakken blev etableret i starten 
af 1900-tallet og er præget af 
arkitekttegnet boligbyggeri. An-
delsboligforeningen Fuglebakkeg-
aard er tegnet af den anerkendte 
danske arkitekt Hans Dahlerup 
Berthelsen, og er en typisk palæe-
jendom. I kraft af ejendommens 
arkitektur, kulturhistorie og hånd-
værksmæssige udførelse er den 
vurderet bevaringsværdig klasse 
2 af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved renoveringer har det der-
for været afgørende at finde 
løsninger, der respekterede byg-
ningens oprindelige arkitektur. 
Det fortæller formand for andels-
boligforeningen Fuglebakkegaard, 
Erik B. Nielsen:
 
”Vi har altid gjort meget for at 
vedligeholde bygningen og res-
pektere bygningens oprindelige 
udtryk i vores renoveringspro-
jekter. Vi har bl.a. brugt stålvin-
duer i forbindelse med vores 
tagrenovering og til de øverste 
badeværelser i ejendommen. 
Da vi skulle have nye husnumre, 
brugte vi skrifttypen fra Frederiks-
bergs Brandstation som inspi-
ration, da stationen er opført i 
samme periode.” 

Nye altaner skulle ligne noget 
fra 1924
Efter renovering af tag, trappeop-
gange, vinduer og gård un-
dersøgte andelsboligforeningen 

muligheden for at få opsat altan-
er i samme stil som bygningens 
arkitektur. Det betød, at der blev 
stillet en række særlige og meget 
specifikke krav til de kommende 
altaner:

”Altanerne skulle se ud som om, 
de var opsat i 1924. Samtidig 
skulle altanernes rækværker 
designes med udgangspunkt i de 
balustre, der kendetegner bygnin-
gens opgange og rækværker. Bal-
ustrene består af smalle træpinde 
med mellemrum mellem hver 
tredje pind, og det mønster skulle 
genbruges. Og så skulle altane-
rnes betonbund harmonere med 
de pudsede hjørner på vores byg-
ning, der er et typisk kendetegn 
for palæejendomme,” fortæller 
Erik B. Nielsen.

Samarbejde med Altan.dk om at 
løfte opgave
Med en detaljeret kravspecifika-
tion i hånden tog andelsbolig-
foreningen kontakt til altanfir-
maet Altan.dk:
 
”Vi ville samarbejde med nogle, 
der kunne magte og gennemføre 
projektet. Sammen med Altan.dk 
udarbejdede vi et projekt, som vi 
vedtog på en generalforsamling 
og præsenterede for Frederiks-

berg Kommune,” siger Erik N. 
Nielsen og fortsætter:

”Da det ikke var alle vores bebo-
ere, der ønskede altaner, stillede 
kommunen en række krav til 
symmetrien i projektet. Det fik vi 
også løst i samarbejde med Altan.
dk, der blandt andet udarbejdede 
en 3D-visualisering af, hvordan 
ejendommen ville fremstå med 
altaner. Til sidst godkendte kom-
munen projektet i sin helhed.” 

Resultatet overrasker byen
I dag har andelsboligforeningen 
Fuglebakkegaard fået monteret 
47 altaner – 35 mod gården og 12 
mod gaden – og især de gade-
vendte altaner har tiltrukket sig 
positiv opmærksomhed blandt 
gæster og lokale. Det siger Erik B. 
Nielsen:
”Vores beboere bliver ofte stop-
pet af forbipasserende, der vil 
høre, hvor længe vi har haft 
altaner, og folk bliver meget 
overraskede, når vi siger, at de 
er monteret for nylig. Altanerne 
ligner noget, der har siddet på 
bygningen siden 1924, og takket 
være vores gode samarbejde 
med Altan.dk, er målsætningen 
for vores altanprojekt derfor gået 
i opfyldelse.”

ABFnyt.indd   1 13/08/2018   15.37
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– Andelsboligforeninger kan nemt 
dele biler uden om andre aktører. Det 
behøver foreninger ikke en platform 
som Uber i USA for, som i øvrigt sco-
rer kassen. 

Maja Hojer Bruun er klar i spyt-
tet, når hun tager temperaturen på 
andelsbevægelsen og andelsboligsek-
toren. Hun er antropolog og lektor ved 
Aalborg Universitet og forsker blandt 
andet i andelsboligforeninger. Antro-
pologen mener, at andelsbevægelsen 
og de mange andelsboligforeninger 
grundlæggende er forud for deres 
tid og at den digitale udvikling med 
sociale medier allerede er en del af 
andelsboligsektoren:

– Jeg tror, at andelsbevægelsen er 
forud for disruption og deleøkono-
mi, fordi fx andelsboligforeninger 
allerede deler andre ting med hinan-
den. Organisationen er på plads med 
andelsbevægelsens måde at organisere 

sig på. Du banker på hos naboen eller 
går ned i gården og snakker med folk, 
for man har allerede et fællesskab. Du 
kan også dele biler og behøver ikke 
Facebook eller andre virksomheder, til 
at klare den opgave, siger hun.

Fra Coop til Uber
Vi spoler hurtigt tiden tilbage til 1866. 
Her ser Danmarks første brugsfor-
ening dagens lys. Foreningen har fæl-
lesindkøb, som giver rabatter, så varer 
kan sælges billigere til medlemmerne 
end hos købmanden. Medlemmerne 
betaler et beskedent indmeldelsesge-
byr og i tilfælde af overskud fordeles 
det. Foreningen bliver startskuddet 
til det som vi i dag kender som Coop. 
Samme princip som store virksom-
heder som Arla og Coop hviler på, og 
som andelsboligforeninger også læner 
sig op ad – den dag i dag. 

I bofællesskabet Munksøgård ved 

Roskilde har de fx siden år 2000 haft 
delebilsordning med egen hjemme-
side, længe før danskerne lærte om 
Uber. Og netop andelsbevægelsens 
evne til at løfte i flok og se mulig-
heder, er i fokus hos tænketanken 
Demokratisk Erhverv, som arbejder 
for at styrke kendskabet og udbrede 
den demokratiske virksomhedsform. 
Det fortæller Udviklings- og Kommu-
nikationsdirektør Magnus Skovrind 
Pedersen:

– Andelsbevægelsen har traditio-
nelt været den lille mands beskytter 
overfor de store selskaber. Det har 
været en liberal, dansk måde at omgå 
monopoler. Det samme kan siges om 
boligsektoren hvor andels- og almen-
nyttige boliger udgør et alternativ til 
privat leje. Og fremover kan andels-
boligforeninger måske også være 
samlingspunkt for en lang række 
løsninger for beboerne. Man kan dele 

Du bor i andelsbolig; et praktisk, socialt og økonomisk fællesskab, og en ejerform, som så dagens 
lys med den første brugsforening i 1866. ABFnyt tager temperaturen på ejerformen i 2018 og 
spørger to eksperter om deres fremtidssyn på andelsbevægelsen og andelsboligsektoren. Vi giver 
også mikrofonen til en række andels(bolig)havere og ungdomspolitikere og spørger dem om, hvad 
andelsbevægelsen betyder for dem og hvordan fremtiden ser ud for andelsboligsektoren, som en 
del af andelsbevægelsen - set med deres politiske briller. 

ANDELSBEVÆGELSEN – FORTIDSLEVN 
ELLER FREMTIDENS EJERFORM?

Generationer på tværs, digitale muligheder og kampen for billige boliger. Tre nedslagspunkter 
i andelsbevægelsens muligheder og udfordringer, set med eksperternes krystalkugle.

TEKST LISE CLEMMENSEN      FOTO JACOB NIELSEN

ANDELSBOLIGFORENINGER 

KAN SLÅ UBER
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værktøj, transportmidler og måske 
energikilder. I dag kan man allerede 
gå sammen om at dele energi fra fx 
solceller, fortæller han og fortsætter:

– Globaliseringen og tech-gigan-
ter som Apple og Microsoft gør i 
dag virksomheder mere uafhængige 
af lokale interesser. Modsat er an-
delsbevægelsen lokalt forankret og 
binder erhvervslivet sammen lokalt og 
nationalt og fastholder dermed danske 
arbejdspladser. Andelsbevægelsen 
kan derfor bruges som et økonomisk 
selvforsvar mod globale trends, der 
suger lokalområder for erhverv og 
udvikling, siger han.

Og det er ikke kun det praktiske og 
økonomiske fællesskab, som Magnus 
Skovrind Pedersen og Maja Hojer 
Bruun sætter spot på, når de kigger 
andelsbevægelsen og andelsboligsek-
toren efter i sømmene. 

En andelsbolig for hele livet
Det sociale fællesskab ser de to 
eksperter også som en naturlig del af 
andelsbevægelsen og fællesskabet er 
der, hvor andelsboligsektoren har en 
af sine helt store styrker både internt i 
foreningerne, men også i samspil med 

det omgivende samfund, forklarer 
Magnus Skovrind Pedersen:

– Andelshavere kan deles om for-
eningens værktøj, den ældre genera-
tion kan låne penge til de yngre og de 
yngre kan bidrage med fysisk over-
skud til at løfte opgaver i foreningen 
eller lave mad til de ældre, fortæller 
han. 

Fokus på flere generationer under 
samme tag deler Maja Hojer Bruun 
også og hun fletter ligeledes andelsbe-
vægelse, andelsboliger og det omgi-
vende samfund sammen, når hun 
kigger i krystalkuglen:

– En andelsboligforening er en 
intern bytteøkonomi. Andelshavere 
som bor i stuen kan bytte med en 
større bolig på 5. sal, når de får børn 
og bytte tilbage igen, når de bliver 
gamle. Andelsboligsektoren har jo et 
tværgenerationelt fokus, hvor de ældre 
får kontakt og de unge kan få hjælp i 
hverdagen. Dermed bliver andelsboli-
gen en bolig for hele livet. Jeg tror også 
på flere andelsboliger i de små lands-
byer. I dag dør landsbyerne, når køb-
manden lukker. I fremtiden vil vi se 
flere købmænd på andelsbasis og flere 
andelsboliger på landet, spår hun. n

Bofællesskabet Munksøgård ved Roskilde har egen delebilsordning og det ser eksperter som en naturlig del af andelsbevægelsens 
udvikling. På billedet ses andelshaverne Birte Søltoft og Poul Larsen. 

Disruption er et engelsk udtryk, 
der betyder ”afbrydelse” eller ”for-
styrrelse”. Ordet dækker over en 
teknologisk udvikling af produkter 
og services, som ændrer en eksiste-
rende branches forretningsmodeller 
med vidtrækkende konsekvenser 
for branchen. Platformsudbydere 
som Airbnb har fx ændret udlej-
ningsmarkedet, og Uber har ændret 
taxaindustrien.

Kilde: www.regeringen.dk

Tænketanken Demokratisk Erhverv 
arbejder for at styrke og udbrede 
den demokratiske virksomhedsform 
og kendskabet til erhvervsdemo-
krati i Danmark. Virksomheder og 
organisationer som Coop, Dansk 
Energi og OK er medlem. ABF er 
associeret medlem.

DISRUPTION:

TÆNKETANKEN 
DEMOKRATISK ERHVERV

Læs mere om delebiler på:
WWW.MUNKSOEGAARD.DK

Læs mere på:
WWW.DEMOKRATISKERHVERV.DK
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Ring i dag:
76 78 47 31

- og få et
uforpligtende

tilbud

Undgå ubehagelige overraskelser
med en OBH vedligeholdelsesplan
Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at
vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår - dermed undgås
følgeskader på andre bygningsdele, ejendommens værdi bevares og 
vedligeholdelsesomkostningerne vil være lavere.

Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af Danmarks største udbydere af
energimærker og vedligeholdelsesplaner. En OBH Vedligeholdelsesplan
inkluderer også el og VVS. 

SPAR TID!
En OBH andelsvurdering
inkluderer EL og VVS
- med kun ét besøg

Vi er ikke udførende, og vi er 100% uvildige.

Produktchef
Morgan Nilsson
Tel. +45 4051 1073
mon@obh-gruppen.dk

Projektansvarlig
Bo Wiedemann
Tel. 6131 2215
bwi@obh-gruppen.dk

Kontakt:

Vi kan bl.a. hjælpe med følgende:

•  Ejendomsadministration
•  Vedtægtsændringer
•  Generalforsamlinger
•  Byggesagsadministration
•  Økonomisk og juridisk rådgivning
•  Retssagsbehandling

Ejendomsadministration og advokat i ét

 

Wantzin Ejendomsadvokater er et moderne 
advokatkontor. Vi er eksperter inden for 
boligområdet og yder højkvalificeret 
rådgivning og ejendomsadministration. 

For os er det vigtigt at møde dig som 
kunde netop der, hvor du står, og vores 
rådgivning er derfor altid tilpasset dit 
specifikke behov. 

Som kunde hos os, kan du altid føle dig i 
trygge hænder. 

Wantzin Ejendomsadvokater

www.techem.dk

Gratis ejendomstjek

Reducér varmeforbruget

Få et godt tilbud på forbrugsmåling fra Techem

Ved du, hvornår du bedst kan spare på dit forbrug?

Uanset om du har fjernaflæste varmefordelingsmålere, vand- eller 
energimålere i ejendommen, kan du følge dit forbrug og opsætte for-
brugsmål, så du automatisk får besked fra Techem Beboer App.

Vi hjælper med:

•  brugervenlige forbrugsopgørelser 
•  råd og vejledning om lovgivningen  
•  et gratis ejendomstjek  

Forbrugsmålere fra Techem kan lidt mere!

Nemt!
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Det politiske barometer
Fortidslevn eller fremtidens ejerform? ABFnyt tager pulsen på andelsboligsektoren og giver ordet til 

en række ungdomspolitikere og spørger dem om deres syn på boligformen og andelsbevægelsen.

Sebastian Rønsdal

ALDER: 26 ÅR
PARTI: KONSERVATIV UNGDOM
ANDELSBOLIGFORENING: A/B SINDS-
HVILEVEJ 9-9A PÅ FREDERIKSBERG

Hvorfor bor du i andelsbolig? Jeg ville rigtig 
gerne bo på Frederiksberg, men det har ikke været 
muligt før nu at finde en bolig jeg kunne betale. 
Jeg har ikke forældre, som kan købe en bolig til 
mig og det har taget tre år at finde min andels-
bolig. Det er også svært at finde en lejebolig på 
Frederiksberg.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Vi er kun to opgange, så alle kender hinanden. 
Hvis nogen har problemer, hjælper alle hinanden, 
fx hvis der er en, som udlejer gennem Airbnb eller 
fremlejer ulovligt, så kan vi hurtigt reagere. Vi har 
telefonnumre og emails på alle, så vi kan få fat på 
hinanden i løbet af en time. På et tidspunkt løb 
der vand ned i kælderen fra min lejlighed, og jeg 
var på arbejde. En af naboerne ringede med det 
samme til en vvs’er, så det blev fikset. 

Kender du navnet på din nabo? Ja, jeg kender 
navnet på alle naboer.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Ja det er jeg.

Hvad er andelsboligens styrke? At man 
har noget, som man er fælles om, så ejer man 
ejendommen i fællesskab og er fælles om at holde 
den i orden. Selv om du bor på 1. sal har du også en 
interesse i, at det er i orden på 4. sal.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 
Det er det store pres på prisen, som mange steder 
bliver holdt kunstigt nede, så det giver plads 

til penge under bordet. Her i foreningen ople-
ver vi også fremleje til den dobbelte husleje og 
udlejning gennem Airbnb. Det er ødelæggende for 
fællesskabet. Man skal lave klare regler om at bo 
i foreningen, så man ikke kan snyde med fremleje 
og Airbnb og regler for en minimalpris, så der ikke 
kommer penge under bordet.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsboligsek-
toren? Det kommer an på de offentlige vurderinger, 
som alle venter på. Hvis vurderingerne ligger for 
langt væk fra markedsprisen, vil folk fortsat betale 
penge under bordet, især hvis man ude i foreninger-
ne beslutter sig for at holde prisen kunstigt nede, 
altså det modsatte af maksimalprisen.  

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? Hi-
storisk set, ser jeg positivt på andelsbevægelsen. 
Andelsbevægelsen startede jo fordi folk havde 
svært ved at låne penge. Det er i dag blevet nem-
mere at låne penge og derfor har sådan en som 
mig også mulighed for at låne penge til en andels-
bolig, som jeg rent faktisk har råd til at købe.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror og hå-
ber, at andelsbevægelsen består, men det er også 
vigtigt at kunne tilpasse sig efter forholdene, fx i 
forhold til Airbnb, som jeg tidligere har nævnt.

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H 

Ole Koed

ALDER: 24 ÅR
PARTI: SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT 
(ENHEDSLISTEN) 
ANDELSBOLIGFORENING: A/B PROV-
STEVEJ 12/ THORAVEJ 18 I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig? I forhold til en 
lejebolig, så har jeg større medbestemmelse over 
min boligsituation. Jeg havde muligheden for at 
købe mig ind i et fællesskab, hvor vi sammen 
bestemmer, hvad der skal ske i modsætning til en 
privat lejebolig. 

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Det er størrelsen. Vi er en lille forening på 20 an-
dele og vi kender hinanden på kryds og tværs. Jeg 
kommer fra Jylland og har boet ude på landet, og 
det er vigtigt for mig, at der i min forening er den 
samme nærhed som i en jysk landsby. 

Kender du navnet på din nabo? Ja, jeg ved, 
hvad alle hedder i foreningen.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Ja.

Hvad er andelsboligens styrke? Styrken 
ligger i både sammenholdet og indflydelsen på sin 
bolig. Du har indflydelse på den fælles gård, på re-
noveringsprojekter, beslutninger som bliver taget 
af os, som bor her og ikke af alle mulige andre.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 
Den største udfordring er liberaliseringen af 
andelsboligsektoren. Priserne eksploderer, især 
i København. Først var det andelsboligerne, som 
blev dyre, nu er det de almene lejeboliger, der 
privatiseres. Begge tiltag gør det dyrere at bo i 

byerne, hvor de fattigste skubbes ud. Der er snart 
ikke forskel på prisen på en andelsbolig og en 
ejerbolig. I vores forening er der stor social diversi-
tet, den frygter jeg forsvinder med de høje priser, 
så andelshavere kommer til at se ens ud med de 
samme høje indtægter.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbolig-
sektoren? Jeg er bange for, at andelsboligsekto-
ren på sigt forsvinder, fordi priserne eksploderer 
og folk vil spekulere i høje priser. Så er der ikke 
længere nogen grund til at have en andelsbolig-
sektor. 

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? 
Andelsbevægelsen er lidt en gammel bevægelse, 
som har fået et moderne look. Andelsbevægelsen 
ligger jo tæt op af min socialistiske ideologi, hvor 
dem som bruger noget også er dem, der beslutter, 
hvad der skal ske.   

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Mejerierne arbejder i dag på markeds-
vilkår og har fjernet sig mere og mere fra tanken 
om at stå sammen. Jeg frygter desværre, at den 
individuelle ejerform på sigt vil vinde over den 
kollektive ejerform.

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H H
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Katrine Robsøe

ALDER: 27 ÅR
PARTI: FOLKETINGSKANDIDAT, DE 
RADIKALE 
ANDELSBOLIGFORENING: 
A/B VIBENHUS I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig? Der er to grunde. 
Rent lavpraktisk var det den eneste mulighed jeg 
havde for at komme ind på boligmarkedet pga. 
prisen. Det er dyrere med leje- og ejerbolig, og så 
skulle det være i cykelafstand til det hele. Den 
anden grund, er at det er en fed måde at bo på at 
bo i andelsbolig. Man er mere social i en andelsbo-
ligforening end i ejerboligforening.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Det er de mange forskellige, rare og dejlige 
mennesker. Det er ikke kun den samme type 
andelshaver, som har læst fem år på universite-
tet. Vi griller gerne sammen eller hygger os efter 
generalforsamlingen.

Kender du navnet på din nabo? Ja. Jeg kender 
navnene på de fleste i foreningen.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Nej. På sigt kan det sagtens være at jeg går ind 
i bestyrelsen. Jeg flyttede ind i efteråret og den 
nuværende bestyrelse gør det godt, så jeg kigger 
bare lidt med fra sidelinjen.

Hvad er andelsboligens styrke? Alle har mu-
lighed for at komme ind på andelsboligmarkedet, 
både de unge og dem med lav indkomst, også i de 
større byer. Ellers skal du have en høj indkomst 
for at have råd til at købe en ejerbolig. Hvis du 
kommer ind i en god forening, er det en bedre 
investering som ung førstegangskøber, som skal 
klare udgifterne alene, end en ejerbolig. Der er en 
tryghed i at vide, at med en god andelsbolig kan 
det ikke gå galt. Og som ens liv udvikler sig, kan 
man nemmere rykke videre med et godt afsæt. 
Andelsboligen er en fed midterløsning.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 
Den største udfordring er penge under bordet. Jeg 
har selv købt af en meget ærlig sælger, men jeg 
har set annoncer, hvor jeg tænkte at det her kan 
ikke passe.  Når efterspørgslen er høj, kommer 
der penge under bordet, priserne bliver pustet 
kunstigt op, og det er super ærgeligt, bare fordi 
folk er desperate efter en bolig. Det er også en 
udfordring, at foreningers økonomi kan være 
uoverskuelige og det kan være svært at gennem-
skue, hvordan økonomien hænger sammen og 
hvad du hæfter for som andelshaver.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbolig-
sektoren? Den ser rigtig god ud. Der er lavet lov-
ændringer, så nye foreningers økonomi bliver mere 
stabile, og vi ikke ser de her grelle eksempler, 
hvor foreninger går konkurs. Jeg kender mange, 
som gerne vil bo i andelsbolig, så det kræver flere 
billige boliger i byerne, som kan udkonkurrere de 
dyre ejerboliger.

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? 
Lidt mere overordnet, handler det om fællesskab, 
om at stå sammen mod individualitet.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Jeg tror på en ny god tid for andelsbevæ-
gelsen. Det kræver naturligvis, at vi også sikrer 
enkle regler og gode muligheder for opstart af 
virksomheder, som udspringer af andelsbevægel-
sen. 

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H

Signe Kaulberg Jespersen

ALDER: 22 ÅR
PARTI: FORMAND, DSU SJÆLLAND 
ANDELSBOLIGFORENING: A/B VALEN-
TINERGÅRDEN I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig? Jeg manglede et 
sted at bo med min kæreste og et vennepar skulle 
sælge og så blev det til os. Jeg plejer at sige: ”Hvis 
du vil ind på boligmarkedet kræver det kontakter 
eller kontanter”.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Det er ildsjælene. Til vores sidste arbejdsdag kom 
seks ud af 39 andelshavere. På trods af den lille 
opbakning synes jeg, at det var fantastisk at se, 
hvor meget energi de seks beboere kom med. 
Vi kom tættere på hinanden og lærte hinanden 
bedre at kende. Det har stor værdi, at man kender 
sine naboer og kan hjælpe hinanden. I går aftes 
hørte jeg pludselig larm nede fra gården og da jeg 
kiggede ned var en gruppe andelshavere ved at 
fjerne en bunke jord, som var blevet fejlplaceret 
foran porten, så man ikke kunne komme ind. Det 
var fedt at se, at der var et fælles ansvar.

Kender du navnet på din nabo? Nej, desværre 
ikke. Jeg har boet her et år og da vi flyttede ind 
bankede jeg på døren, men der var ingen hjemme 
og nu er der vist kommet nye til.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Nej, men jeg overvejer at stille op.

Hvad er andelsboligens styrke? At så mange 
med gennemsnitlige indtægter kan bo sammen 
og få foden ind på boligmarkedet. Her i foreningen 
bor både en lastbilschauffør, en kandidat i IT og 
jeg læser til lærer. Mangfoldigheden er en styrke.

Hvad er andelsboligens største udfor-
dring? Desværre er der mange, som ikke forstår 

konceptet. Der er mange foreninger som bruger 
valuarvurderinger for at få andelskronen op og 
afdragsfrie lån, fordi de kun tænker kortsigtet. 
På sigt vil det betyde dyrere boliger, og det bliver 
sværere for folk med almindelige lønninger at 
komme ind på boligmarkedet, så bliver andelsboli-
ger kun for de få.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbo-
ligsektoren? Hvis vi er mange, som tænker 
langsigtet og er vores ansvar bevidst, så tror jeg, 
at andelsboligen har en fremtid. 

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? Det 
første jeg tænker på, når jeg hører det ord, er an-
delsmejerierne, som vi lærte om i folkeskolen. Jeg 
tror, at andelsbevægelsen kan virke fjern for min 
generation og som noget, man primært husker 
fra historiebøgerne. Men man må ikke glemme, at 
andelsbevægelsen jo opstod fordi fattige bønder 
gik sammen, så de kunne få mere for deres varer. 
Den tanke at man kan løfte i flok og den enkelte 
løftes af flokken er jo også det fællesskab, som 
velfærdsstaten er bygget på. 

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Jeg tror, at vi kommer til at se flere 
medarbejderejede virksomheder. Når du giver folk 
ansvar, leverer de mere, fordi de er motiverede. 
Internationalt har flere organisationer i mange år 
kæmpet for at starte kooperativer op efter dansk 
forbillede. 

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H 
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Simon Overgaard

ALDER: 23 ÅR
PARTI: LANDSSEKRETÆR, LIBERAL ALLI-
ANCE UNGDOM  
ANDELSBOLIGFORENING: 
A/B BYHØJEN I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig? Det var tilfældigt. 
Jeg startede med at bo i Roskilde men jeg brugte 
meget tid i København og ville gerne tættere på. 
Det var svært at finde en lejebolig, men så sagde 
min kusine, at der var en andelsbolig til salg i hen-
des forening og jeg jo kunne prøve om jeg kunne 
købe den.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Foreningen har haft en hård tid under finanskri-
sen med renteswap-lån, men nu er der godt styr 
på det, det spiller. Vi har et grønt område, fået 
renoveret ejendommen og fået ny fælles baggård, 
takket være bestyrelsen, som har taget mange 
gode initiativer.

Kender du navnet på din nabo? Nej, men jeg 
hilser altid på ham. Han er fra Polen og virker rigtig 
flink. Hvis jeg fik bestilt en pakke turde jeg sagtens 
få den afleveret hos ham.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Nej, men jeg ville gerne, hvis jeg havde tiden.

Hvad er andelsboligens styrke? At du kan købe 
en billig bolig, det giver dig nogle helt andre tal at 
arbejde med end hvis du køber en ejerbolig eller skal 
leje. En andelsbolig er også let at komme af med 
igen og er ikke så påvirkelig i forhold til boligbobler.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 
Den største udfordring er overregulering. Det 
skader andelsmarkedet og man burde i stedet 
deregulere, fx skulle det være muligt at omdanne 
fra andelsboligforening til ejerlejligheder.

Hvordan ser fremtiden ud for andels-
boligsektoren? Jeg tror, at der kommer flere 
andelsboliger, men jeg tror ikke, at maksimal-
prisen forsvinder. Det er kun Liberal Alliance og 
måske de Konservative, som går ind for at fjerne 
maksimalprisen. Jeg tror, at fællesskabet bliver 
en modreaktion på den individuelle/narcissistiske 
måde mange lever på i dag. Tiden må også vise, 
om andelsboliger bliver dyrere.

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? 
Andelsbevægelsen er en fin ejerform, hvor man 
kan samles og køre sine holdninger igennem. Det 
er civilsamfundet overfor markedskræfterne i en 
ideologisk optik, lidt ligesom fagbevægelsen.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Jeg håber, at den fortsætter og er med 
til at fremme det, som folk ønsker, det er jeg ret 
sikker på, hvis jeg skal slippe de ideologiske briller.

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H

Christian Stærmose

ALDER: 24 ÅR
PARTI: LANDSKASSERER, VENSTRE 
UNGDOM 
ANDELSBOLIGFORENING: 
A/B KASTANJEBO I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig? Jeg flyttede 
hjemmefra for tre år siden og søgte en bolig, som 
passede til hvad jeg kunne låne, og der kom jeg 
helt klart længst for pengene med en andelsbolig 
frem for en ejerbolig. Jeg ville ikke bo i lejebolig, 
det er lidt som at kaste pengene i et hul og det er 
heller ikke til at finde en ordentlig lejebolig til en 
fornuftig pris. Der fandt jeg et større udbud blandt 
andelsboliger hos mæglerne.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Der er god stemning og vi hilser på hinanden. Det 
sætter jeg stor pris på. Da jeg flyttede ind holdt 
jeg housewarming og hængte sedler op i opgan-
gen. Min overbo kom med et kort og en flaske 
vodka og ønskede mig velkommen.

Kender du navnet på din nabo? Nej, der er 
lige flyttede nogle nye ind.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? Nej
Hvad er andelsboligens styrke? Der er en 

meget stor velvillighed til at hjælpe hinanden, hvis 
man fx mangler noget sukker eller mel.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 

At forskellen i pris på en andel og en ejer med 
tiden kan blive udvandet og at der er mange, som 
vil konvertere deres andelsboligforening til en 
ejerforening, for at tjene penge. 

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbolig-
sektoren? Jeg synes, at der er blevet ryddet op 
efter finanskrisen og at det ser lysere ud, der er 
blevet luet ud i de brodne kar. Der er vist også 
kommet ny lovgivning for nyligt som skal fore-
bygge konkurser. Jeg tror, at der kommer flere nye 
foreninger end der forsvinder. 

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? 
Det er en god og positiv ide at man kan optimere 
ved knappe ressourcer, fx at gå sammen i andels-
slagterier.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbe-
vægelsen? Den ser god ud. Jeg tror ikke, at vi 
ser flere små andelsvirksomheder, men at store 
virksomheder som Coop, Danish Crown og Arla etc. 
vil få endnu større markedsandele.

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H

Karoline Vind Tipsmark Poulsen

ALDER: 24 ÅR
PARTI: MEDLEM AF REGIONSRÅDET I 
REGION HOVEDSTADEN, SF.
ANDELSBOLIGFORENING: 
A/B RØDKÆLKEBO I KØBENHAVN

Hvorfor bor du i andelsbolig?  Jeg kan godt lide at 
være fælles om tingene. At bo i andelsbolig handler 
om fællesskabstanken og så er det nemmere at få 
fast bolig som ung, end med en ejerlejlighed.

Hvad er det bedste ved at bo i din forening? 
Det er fællesskabet, som jeg lige så stille kom-

mer ind i. Vi kan hygge i gården med et glad rosévin 
og det er en anden måde at have fællesskab på.

Kender du navnet på din nabo? Ja, han hedder 
Flemming.

Er du medlem af din forenings bestyrelse? 
Nej det er jeg ikke.

Hvad er andelsboligens styrke? At vi med 
det individuelle samfund vi har i dag lærer at være 
fælles om tingene og have sammenhold.

Hvad er andelsboligens største udfordring? 
At flere individualister flytter ind, som ikke er 
minded på fællesskabet, men som bare vil have en 
billigere bolig.

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbolig-
sektoren? Jeg tror, at mange vil flytte ind uden 
at forstå, hvad det er de flytter ind i. I vores 
forening skal købere møde bestyrelsen, inden de 
skriver under. Her får de forklaret, at bestyrelsen 
forventer at de deltager på generalforsamlingen 

og kommer og deltager på havedage. Det handler 
om forventningsafstemning, som der er mere af 
i en andelsboligforening end i en ejerforening. Og 
som jeg tror, at der vil mangle i mange foreninger 
fremover. 

Hvad betyder andelsbevægelsen for dig? 
Jeg er jo venstreorienteret, så for mig handler 
andelsbevægelsen om at have hinanden at læne 
sig op ad. Andelsbevægelsen har også givet unge 
som mig chancen for at få en billigere bolig i 
København. Andelsbevægelsen handler om at gå 
sammen for at få bedre forhold. Jeg er medlem af 
COOP, og det handler om bedre forhold for forbru-
gerne, mange bække små…

Hvordan ser fremtiden ud for andelsbevæ-
gelsen? Jeg håber, at flere vil gå ind i virksomhe-
der og organisationer med andelstankegang. Jeg 
tror, at det bliver mere hipt at tænke andelsbe-
vægelse inden for landbrug og fødevarer, men jeg 
tror også, at vi vil se færre andelsboliger. Det er 
ikke mange af de boliger der bliver bygget i dag 
der er andelsboliger, og samtidig blive samfundet 
desværre mere og mere individuelt.

Hvor mange stjerner vil du give andelsbevæ-
gelsen som ejerform?  H H H H

ALTERNATIVET OG DANSK FOLKEPARTI HAR IKKE HAFT MULIGHED FOR AT BIDRAGE TIL ARTIKLEN.



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. 3.300,-
Inkl. moms    
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Billigere andelsboliglån?

I Merkur har vi stor erfaring med lån til andelsboliger. 
Lån til en ny bolig, eller få en billigere ydelse i din 
nuværende bolig. Du kan også låne til ombygning.

Hos Merkur får du reel rådgivning, med udgangspunkt 
i, hvad der er en fordel for dig, og vi har gennemsigtige 
og konkurrencedygtige priser.

Vi arbejder for et samfund der kan bære langt ud 
i fremtiden. Som kunde bidrager du til den omstilling.

Ring til os på 70 27 27 06
www.merkur.dk

Dirch Passers Allé 76 · 2000 Frederiksberg · Tlf. +45 39 16 36 36    København | Aarhus | Aalborg          

Jørn Munch, Statsautoriseret revisor 
Direkte: +45 41 96 58 63 · E-mail: jmu@redmark.dk

r e d m a r k . d k

Nøglen til regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

Vi er specialister i revision, regnskabsudarbejdelse og 
rådgivning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har 
en tæt kontakt til administratorer, advokater, penge- og 
realkreditinstitutter til gavn for vore kunder. Derfor har 
mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger 
mv. valgt os som revisor for netop deres forening.



Den sommergule facade på en andelsbolig-
forening på Østerbro strålede knap så smukt 
tilbage i 2013, som den gør i dag. Hvidt og gråt 
salpeterudtræk gjorde facaden grim at se på, og 
bestyrelsen i andelsboligforeningen besluttede, 
at nu skulle der gøres noget ved sagen. De ville 
af med fugten, der var skyld i det irriterende 
salpeterudtræk, og sætte facaden i stand.

”Vi talte om, at vi ville lave omfangsdræn, fordi 
det ligesom var den løsning, man umiddelbart 
tænker på, når man taler om fugt i kælderen,” 
fortæller Bent Hjorth, der er medlem af bestyrel-
sen og har boet i andelsboligforeningen i syv år. 

Men Bent ville alligevel lige undersøge mulighe-
derne på markedet. Han tog fat i et firma, hvor 
man kunne få tre håndværkertilbud. To af tilbud-
dene var tilbud på omfangsdræn. En løsning, 
der ville kræve omkring 750.000 kroner og en 
masse gravearbejde omkring ejendommen. Det 
sidste tilbud var fra firmaet Drytech. De tilbød 
noget, der hed Drymat System.

”Jeg fik besøg af en medarbejder fra Drytech. 
Han sagde til mig: ’Bent, I skal slet ikke lave om-
fangsdræn. Jeres ejendom er bygget på en gam-
mel, fugtig strandeng. Den fugt, I har i væggene, 
det er grundfugt, der bliver suget op nedefra, så 
omfangsdræn vil slet ikke løse jeres problem’. 
Det var hans forklaring,” beretter Bent. 

En anden løsning
Medarbejderen fra Drytech fortalte ham om 
deres metode og gav ham en hjemmeside til 
Drymat Systems forhandler i Tyskland, hvor man 
har arbejdet med systemet i over 20 år.

”Jeg blev lidt fascineret af det. Jeg syntes, det 
så rigtig godt ud. Vi fik et tilbud fra Drytech på 
275.000 for det hele – omkring en tredjedel af, 
hvad omfangsdræn koster. Plus der blev stillet 
garanti om, at hvis ikke fugten i væggen var mind-
sket med en tredjedel efter omkring et halvt år, så 
ville vi få pengene tilbage. Hvad er der så at være 
i tvivl om? Hvis man kommer med sådan et tilbud, 
så er det jo, fordi man har noget at have det i.”

Da Bent præsenterede løsningen for resten 
af bestyrelsen, var der masser af interesse at 
spore. Den nemme installation, den overskue-
lige pris og garantien var især noget af det, der 
klingede godt i bestyrelsens ører.

”De skulle bare lige fræse en rille ind hele vejen 
rundt, lægge ledningen ind og så mure til igen. Så 
det var jo nemt og hurtigt arbejde. Og prisen var 
jo ingenting i forhold til omfangsdræn – og ved 
omfangsdræn stiller de ingen garanti, ingen efter-

målinger eller noget som helst,” forklarer Bent om 
argumenter, der talte for løsningen fra Drytech. 

Bent og andre medlemmer af bestyrelsen var 
hurtigt overbevist. Men som navnet antyder, 
består en andelsboligforening af flere parter, der 
skal være enige – og ikke alle i bestyrelsen var 
lige klar på den moderne løsning fra Drytech. 
Nogle kunne ikke forstå, hvordan metoden 
kunne virke, mens andre var i tvivl, fordi firmaet 
stadig var nye på markedet tilbage i 2013.

En succeshistorie: Tallene taler for sig selv
Efter et besøg i andelsboligforeningen, hvor 
medarbejderen fra Drytech forklarede systemet 
til hele bestyrelsen og i fællesskab med dem 
gennemgik kælderen og tog målinger, var et 
flertal i brestyrelsen klar på at gå videre med 
løsningen. De ville dog have en sikkerhed: Der 
skulle stå i kontrakten, at foreningen kunne 
foretage selvstændige fugtmålinger – en klausul 
Drytech uden tøven skrev ind. 

”Så fik vi installeret systemet – og det fungerer. 
Vi kører på femte år, og på nuværende tidspunkt 
er fugten i murværket dernede formindsket med 
tre fjerdele. Altså lige godt 72 procent. Så det er 
en succeshistorie, synes jeg,” siger Bent bestemt 
og fortsætter:

”Og tvivlerne fra tidligere kan jo bare se på 
tallene. De kan se, at det var godt, at vi gjorde 
det her. Jeg synes, det er fantastisk, hvor godt 
det er gået.”

Drytech har siden installationen været på besøg 
i andelsboligforeningen én gang hvert år for 

at holde øje med, at alt går, som det skal. En 
service, som Bent synes er noget af det bedste 
ved Drytech. 

”Vi aftaler et tidspunkt, og så går Drytechs 
medarbejder og jeg i fællesskab ned og måler 
fugtniveauet. På et tidspunkt var der et sted 
nede i vores værkstedsrum, hvor tallene gik lidt 
for langsomt ned. Så satte teknikeren en ekstra 
boks op inde i det rum for at give det lidt ekstra. 
Boksen hang der i et år, og så kunne man se, at 
nu røg fugtniveauet nedad i det rum i samme 
tempo som de andre rum. Så blev den pillet ned 
igen, og det kører ensartet nu. Det er trygheden 
i, at de holder øje med systemet og følger op, 
hvis der er noget, som jeg godt kan lide. Så vi er 
meget tilfredse,” slutter Bent. 

HVORDAN FUNGERER 
DRYMAT SYSTEM?
Drymat System fjerner fugt ved hjælp af 
elektroosmose. Kort forklaret går det ud 
på, at der installeres en strømførende 
ledning, nogle elektroder og en lille boks 
i den fugtramte kælder. Boksen sender 
elektroniske impulser ind i det fugtige 
murværk, så vandet i væggene bliver po-
sitivt ladet. Dette vand bliver trukket væk 
fra muren ved hjælp af et negativt ladet 
spyd, der er placeret i jorden omkring 
ejendommen. Systemet fjerner fugten fra 
muren, og samtidig forhindrer det, at ny 
fugt finder vej til murværket.

Læs mere på www.drytech.dk

EFTER FEM ÅR ER FUGTEN I VORES KÆLDER 
REDUCERET MED 72 PROCENT
DAG UD OG DAG IND GIK EN ANDELSBOLIGFORENING PÅ ØSTERBRO OG MÅTTE SE PÅ GRIMT SALPE-
TERUDTRÆK PÅ DERES FACADE. MEN SÅ BESLUTTEDE DE SIG FOR AT GØRE NOGET VED PROBLEMET.

”Vi fik installeret systemet – og det 
fungerer. Vi kører på femte år, og på 
nuværende tidspunkt er fugten i mur-
værket dernede formindsket med tre 
fjerdele. Altså lige godt 72 procent. 
Så det er en succeshistorie.”

- Bent Hjorth, bestyrelsesmedlem

ANNONCE
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KURSER

BYGGERI

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 
vellykket byggesagsforløb.

ABF oplever fortsat en øget interesse blandt foreninger for at etablere boliger i tagetager. 
Derfor tilbyder ABF sine medlemsforeninger et kursus om etablering af tagboliger, så I kommer 
hele vejen rundt om processen. 

Kurset kommer rundt om de tekniske og administrative opgaver, I som bestyrelse skal være 
opmærksomme på undervejs i forløbet. 

Indhold:
• Hvordan tilrettelægger foreningen etablering af nye tagboliger?
• Hvad er prisen på tomme loftsrum? 
• Hvordan kan andelshavere få inddraget tagetagen til eksisterende boliger?
• Hvordan etablerer foreningen nye andelsboliger i tagetagen?
• Hvad skal kontrakter med fagmænd indeholde?

På kurset underviser både en arkitekt og administrator, der svarer på spørgsmål undervejs. 

Efter kurset vil kursister have fået en forståelse for, hvad et tagboligprojekt kræver af jeres 
forening, og hvad I skal bruge jeres fagmænd til. 

Byggearbejder i andelsboligforeningen 

Tagboliger 

ABF udbyder i efteråret 2018 en række skræddersyede 
kurser til fordelagtige priser. Der er lidt for enhver smag 
– både geografisk og emnemæssigt. I foråret 2018 kom 
nye regler om persondata (GDPR), og ABF udbyder derfor 
kurser i den nye lovgivning. Mange medlemmer har også 
efterspurgt kursus i ”Foreningens årsrapport”, og det er 
derfor et af efterårets nye tilbud. Her kan I blive klogere 
på årsrapportens indhold og betydningen af de forskel-

lige poster. Generalforsamlingen er det vigtigste møde i 
foreningen, og her at vigtige beslutninger bliver truffet 
i fællesskab. ”Generalforsamling” er et nyt kursus, som 
kommer rundt om planlægningen af det årlige møde. I er 
velkomne til at tilmelde jer kurser i andre områder end 
jeres eget, og I tilmelder jer på www.abf-rep.dk.

Vel mødt.

Kursusbeskrivelser for efteråret 2018

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 02.10.18 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 24.11.18 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern arkitekt og administrator 

Målgruppe: 
Etageejendomme primært i København 

Pris: 815 kr.
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KURSER

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

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 et dødsbo?

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

Dødsboer 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Fredericia 06.10.18 kl. 10-16

Underviser: 
Eksterne advokater

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 815 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Hillerød 11.10.18 kl. 17-19.30
Herning 30.10.18 kl. 17-19.30
Kolding 26.11.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

LEDELSE

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 ande-
le, 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 medlemmer kan 
tegne gennem ABF. 

Bestyrelsesansvar

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rødekro 29.10.18 kl. 17-20
København 14.11.18 kl. 17-20
Aalborg 21.11.18 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.



20     ABFnyt 3 - Aktiviteter, efterår 2018

KURSER

LEDELSE

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens vigtigste møde og her foreningen træffer 
beslutninger. Foreninger afholder generalforsamlinger mindst én gang om året, men hvad er 
dagsordenen, og hvilke opgaver skal udføres i forbindelse med generalforsamlingen? På kurset 
vil følgende emner blive behandlet: 

Indhold:
• Hvad er generalforsamlingens formål?
• Hvad skal en indkaldelse indeholde, og hvornår er det bedste tidspunkt for indkaldelse?
• Hvordan kan andelshavere stille forslag til generalforsamlingen?
• Hvad er dirigentens rolle, både før, under og efter generalforsamlingen?
• Hvilke informationer bør referatet indeholde? 
• Hvad er flertalsregler for afstemninger på generalforsamlinger?

Efter dette kursus er deltagerne klogere på, hvordan en generalforsamling fungerer og er bedre 
rustet til at skabe gode generalforsamlinger i foreningen. 

En ny persondataforordning fra EU er trådt i kraft. Forordningen fastsætter regler for, hvordan 
persondata må behandles og skal overholdes af både en andelsboligforenings bestyrelse og 
foreningens eventuelle administrator.
ABF har udgivet en vejledning og tre nye standarddokumenter til brug for bestyrelsernes lovlige 
behandling af andelshavernes persondata. På kurset får kursister en introduktion til ABF’s vej-
ledning og standarddokumenter, samt mulighed for at stille spørgsmål.

Indhold:
• Hvilke persondata må en andelsboligforening behandle?
• Hvordan dokumenterer foreningen sin databehandling? 
• Hvilke rettigheder har de registrerede?
• Hvad er databehandleraftaler?
• Hvilke regler gælder for datasletning?
• Hvilke krav stilles til sikkerhed i forbindelse med behandling af persondata?

Undervejs på kurset vil underviser gennemgå håndteringen af typiske bestyrelsesopgaver med 
udgangspunkt i ABF’s vejledning og standarddokumenter. Alle dokumenter kan downloades via 
abf-rep.dk.
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk. 

Generalforsamling

Persondata 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 02.10.18 kl. 17-19.30
København 07.11.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i 
hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Viborg 27.09.18 kl. 17-19.30
Ringsted 09.10.18 kl. 17-19.30
Kolding 25.10.18 kl. 17-19.30
København 22.11.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Bestyrelsesmedlemmer

Pris: 300 kr.

NYHED

NYHED

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2018

Vind 1 års medlemskab af ABF!

Bor du i en forening med et godt naboskab, smukke byg-
ninger, velholdte udearealer eller noget helt fjerde? Send en 
mail til abf@abf-rep.dk mærket ”Årets andelsboligforening 
2018” senest mandag d. 5. november kl 12 og fortæl os,

hvorfor jeres forening skal løbe med prisen.

Vi glæder os til at høre fra jer!
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KURSER

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

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

Indhold:
• Hvordan håndterer bestyrelsen mangler i forbindelse med salg? 
• Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den? 
• Hvilke kreditorer skal have penge først, når der er gæld i boligen? 
• Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaet? 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter* samt afsnittet ”Værdi af individuelle 
forbedringer” i ABF-håndbogen 2016. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s stan-
dardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

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 ”Overdragelsesprocedure”, og delta-
gerne vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, 
bl.a. den nye overdragelsesaftale.

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.

Forbedringer og løsøre

Overdragelse

SALG

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 23.10.18 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern bygningskonstruktør eller 
arkitekt med erfaring indenfor 
vurdering af andelsbolig.

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet 

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 15.09.18 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Nyvalgte og erfarne bestyrelses-
medlemmer i etage og tæt/lav byggeri 

Pris: 815 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rønne 05.12.18 kl. 13-17

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav på Bornholm

Pris: 415 kr.

Når en bolig overdrages, er der flere specifikke ting, som bestyrelsen skal være opmærksom på.
Kurset tager udgangspunkt i, at en bolig skal sælges, og lægger vægt på flere af de problem-
stillinger, som bestyrelsen i dagligdagen møder, når der skal sælges en bolig i foreningen.

Indhold:
• Hvordan tackler bestyrelsen et salg, når sælger er et dødsbo?
• Hvem må andelshavere overdrage til? Og hvilke regler gælder for godkendelse af ny køber?
• Hvordan håndterer bestyrelsen fejl og mangler ved boligen i forbindelse med salg?
• Hvordan behandles forbedringer og boligens vedligeholdelsesmæssige stand?
• Hvordan håndterer bestyrelsen pant i boligen?

Efter kurset har deltagerne fået en introduktion til en række opgaver, der kan opstå i forbindelse 
med en overdragelse. 

Overdragelse – Bornholm
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Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator. Underviseren 
gennemgår bestyrelsens forskellige opgaver og roller med relation til forskellige situ-
ationer, der opstår i forbindelse med salg af andel, og hvordan bestyrelsen håndterer 
opgaverne. 

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 eft-
erfølgende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrelsen 
udfylder nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen.

Indhold:
• Hvordan håndterer bestyrelsen mangler i forbindelse med salg?
• Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den?
• Hvem skal have penge 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 kursister er færdige med kurset, vil I have en forståelse for, 
hvordan man konkret håndterer forskellige situationer i bestyrelsen.
*ABF’s standardvedtægter kan frit downloades på www.abf-rep.dk.

Udvidet overdragelse

Sted: Dato: Tidspunkt:
Randers 25.09.18 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat eller medlemsrådgiver 
fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holbæk 19.09.18 kl. 17-19.30
Middelfart 03.10.18 kl. 17-19.30
Aalborg 31.10.18 kl. 17-19.30
Aarhus 06.11.18 kl. 17-19.30
København 28.11.18 kl. 17-19.30

Underviser: 
Ekstern revisor

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

SALG

ØKONOMI

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder vigtig viden om foreningens økonomi. 

På dette kursus gennemgår en revisor årsrapporten og giver viden om, hvordan årsrapportens 
indhold skal forstås og betydningen af de forskellige poster i årsrapporten, fx boligafgift og 
andelsværdi.  

Derudover kommer I på kurset rundt om beregning af andelskronen. 

Indhold:
• Hvad skal en god årsrapport indeholde, og hvordan er den bygget op?
• Hvilke informationer står i en årsrapport?     
• Hvilke begreber bruges i årsrapporten, og hvad betyder begreberne?
• Hvordan beregnes andelskronen og hvilke poster i årsrapporten påvirker andelskronen?
• Hvordan styres boligafgift og andelskrone?

Deltagerne kan sende foreningens seneste årsrapport til ABF ved tilmelding. Underviseren vil 
herefter bruge relevante eksempler fra deltagernes foreninger. 

Når I har deltaget på kurset, har I værktøjerne til at gennemskue årsrapporten og får derved 
overblik over foreningens økonomi. 

Foreningens årsrapport  

KURSER
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KURSUSOVERSIGT 2018

Praktisk information

Byggeri

Byggearbejder i andelsboligforeningen 

København Tirsdag 02.10.18 17.00-20.00

Tagboliger

København Lørdag 24.11.18 10.00-16.00

Ledelse

Bestyrelsesansvar

Rødekro Mandag 29.10.18 17.00-20.00

København Onsdag 14.11.18 17.00-20.00

Aalborg Onsdag 21.11.18 17.00-20.00

Bestyrelsesarbejde

Fredericia Lørdag 06.10.18 10.00-16.00

Dødsboer

Hillerød Torsdag 11.10.18 17.00-19.30

Herning Tirsdag 30.10.18 17.00-19.30

Kolding Mandag 26.11.18 17.00-19.30

Generalforsamling

Holbæk Tirsdag 02.10.18 17.00-19.30

København Onsdag 07.11.18 17.00-19.30

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

Priser
Eftermiddags- og aftenkurser:  ....... 415 kr.
Lørdags- og dagskurser: .................. 815 kr.
Priser er inkl. moms og forplejning.

Rabat
Der gives 25% rabat, hvis flere andelshav-
ere fra samme forening deltager på samme 
kursus.

Tilmelding
Tilmeld jer på abf-rep.dk eller ring til ABF på tlf. 33 86 28 30. 
Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart.

Bekræftelse på tilmelding
ABF sender en deltagerbekræftelse via mail indenfor fem dage efter, 
at vi har modtaget tilmeldingen. Desuden sendes en kursusindkaldelse 
via SMS til deltageren to dage før kurset. Faktura sendes til foreningens 
formand/kontaktperson efter kurset.

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

Ledelse

Persondata

Viborg Torsdag 27.09.18 17.00-19.30

Ringsted Tirsdag 09.10.18 17.00-19.30

Kolding Torsdag 25.10.18 17.00-19.30

København Torsdag 22.11.18 17.00-19.30

Salg

Forbedringer og løsøre

København Tirsdag 23.10.18 17.00-20.00

Overdragelse

København Lørdag 15.09.18 10.00-16.00

Rønne Onsdag 05.12.18 13.00-17.00

Udvidet overdragelse

Randers Tirsdag 25.09.18 17.00-20.00

Økonomi

Forenings årsrapport

Holbæk Onsdag 19.09.18 17.00-19.30

Middelfart Onsdag 03.10.18 17.00-19.30

Aalborg Onsdag 31.10.18 17.00-19.30

Aarhus Tirsdag 06.11.18 17.00-19.30

København Onsdag 28.11.18 17.00-19.30

23www.abf-rep.dk
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ARRANGEMENTER

Andelsboligdagen er en eftermiddag med foredrag og debatter om aktuelle emner inden 
for andelsboligområdet. Her vil ABF’s eksperter sætter fokus på nogle af de opgaver, som 
foreningerne skal løse i det daglige.

Til arrangementet får du også adgang til et udstillerområde, hvor du kan møde professionelle 
aktører, der står klar til at tage en snak om udfordringerne i din forening. Du får også mulig-
hed for at møde ABF’s medlemsrådgivning.

Det endelige program vil blive offentliggjort i oktober og både medlemmer og ikke-medlem-
mer er velkomne. 

Er der hvepsereder på loftet eller væggelus i jeres andelsforenings bygninger? Har I rotter på 
foreningens område? Skadedyr kan være til stor gene i en andelsboligforening, så hvordan 
kan foreningen komme skadedyrene til livs? Hør en skadedyrskonsulent fortælle om, hvor-
dan I kan gribe skadedyr an, og hvad foreningen kan gøre for at komme af med skadedyr. 

Indhold: 
• Hvordan kommer skadedyr ind i boligen/ejendommen?
• Hvordan slipper foreningen af med skadedyrene?
• Kan kommunen hjælpe med at fjerne skadedyrene? 

Deltag på arrangementet og bliv godt rustet til at bekæmpe skadedyr i foreningen. 

Andelsboligdag 

Bekæmp skadedyr

Sted: Dato: Tidspunkt:
Roskilde 17.11.18 kl. 12-17

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Vejle 29.11.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

At være bestyrelse i en andelsboligforening kan byde på mange glæder og udfordringer. Men 
hvordan skal bestyrelsen håndtere opståede problemer? Ofte har andre andelsboligforeninger 
allerede stået over for samme udfordring eller måske står de over for den i dag – men hvordan 
kommer man i kontakt med andelsboligforeninger i ens lokalområde?

Dialogmøde/bydelsmøde er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale 
ABF-medlemmer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem andelshavere. Vi tager sam-
men fat på det, som ligger jer på sinde, og mødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag. 

Indhold:
• Hvordan har lokale foreninger håndteret fx fællesarbejdsdage, vedligeholdelsesplaner og Airbnb?
• Hvilke erfaringer har lokale foreninger med valuarvurderinger, dødsboer og rekruttering af 
 nye bestyrelsesmedlemmer?
• Hvad betaler andre foreninger for fx forsikringer, administrationsydelser og snerydning?

ABF’s medlemsrådgivning deltager ikke i et dialogmøde. Det er derimod et møde, hvor an-
delshavere kan sparre med hinanden på tværs af andelsboligforeninger. På mødet kan maks. 
deltage tre bestyrelsesmedlemmer per forening. 
Kom og vær med til en snak om at bo i andel. 

Dialogmøde/Bydelsmøde 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Nakskov 18.09.18 kl. 19-21
Ringkøbing 08.10.18 kl. 19-21
Hjørring 09.10.18 kl. 19-21
Sønderborg 11.10.18 kl. 17-20
København N 01.11.18 kl. 18.30-20.30
Give 13.11.18 kl. 17-20
Hobro 14.11.18 kl. 19-21
Vordingborg 14.11.18 kl.19-21
Herning 19.11.18 kl. 19-21
Farum 20.11.18 kl. 19-21
København V 20.11.18 kl. 18.30-20.30
Svendborg 29.11.18 kl. 19.21.30
Hellerup 10.12.18 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis

ABF udbyder også en lang række gratis arrangementer over 
hele landet, der alle har det til fælles, at deltagerne får viden 
og indsigt i emner, der har relevans for hverdagen ude i 
foreningerne. 

Energirenovering er i fokus i efterårets program, hvor 
Energistyrelsen deler ud af deres erfaringer. ABF afholder 
også en lang række dialogmøder over hele landet, hvor 
foreninger har mulighed for at møde andre foreninger fra 
naboområdet og diskutere de udfordringer, som I slås med. 

I efteråret vender Andelsboligdagen tilbage i Roskilde. 
Det bliver en hel eftermiddag med foredrag og debat om ak-

tuelle emner med mulighed for at møde en række udstillere, 
der arbejder professionelt med andelsboligforeninger. I får 
også chancen for at møde medlemsrådgivningen og få en 
snak. 

Og sidst men ikke mindst står efteråret i kredsgeneralfor-
samlingernes og landsmødets tegn, hvor I har mulighed for 
at blive klogere på den boligpolitiske dagsorden og på ABF. 

I er velkomne til at tilmelde jer arrangementer i andre om-
råder end jeres eget, og I tilmelder jer på www.abf-rep.dk. 

Vel mødt.

Arrangementer efterår 2018
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ARRANGEMENTER

Der kan ofte være store besparelser at hente ved energirenovering af foreningens ejendom, 
bl.a. på elregningen - men hvordan skal man gribe renoveringen an, og kan foreningen søge 
om tilskud? Hør, hvilken effekt energirenovering kan have på jeres indeklima, salgsværdi, og 
hvordan I kommer godt i gang med energirenovering i foreningen. 

Indhold:
• Hvordan kan energibesparelser tænkes sammen med renovering af andelsboligerne? 
 Hør bl.a. om tilskudsmuligheder
• Hvilke typer energirenoveringsprojekter findes der?
• Hvad kan energirenovering betyde for jeres indeklima, salgsværdi og elregning?
• Hvordan er processen fra opstart med tanker om drift og vedligehold til slutresultatet 
 med langt mere værdiskabende løsninger?

Arrangementet giver inspiration til energirenovering og der vil undervejs være mulighed for 
erfaringsudveksling og til at stille spørgsmål til foredragsholderen. 

ABF inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk og Køben-
havns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning bestyrelser i andelsboligforeninger til et arran-
gement om energioptimering af etageboliger.
I får inspiration til, hvordan I får styr på jeres varmecentral og reducerer varmeregningen med 
5-10%, og I møder en andelsboligforening, som har sparet et sekscifret beløb ved at optimere 
fjernvarmecentralen. I får også inspiration til, hvordan I energirenoverer jeres ejendom.

Indhold:
• Hvad er ”ForsynOmeter”? Og hvordan kan det overvåge jeres fjernvarmeanlæg?
• Hvordan kommer foreningen i gang med energirenovering?
• Hvordan tilrettelægger bestyrelsen processen trin-for-trin? 
• Hvordan håndterer bestyrelsen andelshaverdemokratiet?
• Hvor får I rådgivning?

Der vil være tid til erfaringsudveksling, debat og mulighed for at tilmelde jer Ener-
gispring-netværket via ABF. Når I har deltaget i arrangementet, har I en god ide om, hvordan I 
kommer i gang med optimering af driften og renovering med fokus på energi. 
Maks. tre personer pr. forening af hensyn til muligheden for lidt mad og drikke, som er gra-
tis. Ikke-medlemsforeninger er også velkomne. 
Se endeligt program med oplægsholdere på ABF’s hjemmeside fra begyndelsen af september.

ABF inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk bestyrelser i 
andelsboligforeninger til at deltage i et arrangement om energirenovering af etageboliger. An-
delsboligforeninger, der ikke er medlem af ABF, er også velkomne til at deltage på dette kursus.
På arrangementet kan I hente viden og inspiration til, hvordan I kan forbedre både energifor-
bruget og indeklimaet i jeres bygning.

Arrangementet tager udgangspunkt i konkrete eksempler på forskellige typer af energireno-
vering og de muligheder, der ligger i dem. Energirådgiveren vil gennemgå renoveringsproces-
sen, og hvad bestyrelsen bør være særligt opmærksom på. Det vil også være muligt at stille 
spørgsmål om eventuelle projekter i jeres egen forening.

Indhold
• Hvordan finder man rentable energibesparelser?
• Hvordan udarbejdes et beslutningsgrundlag?
• Hvordan tilrettelægges processen trin-for-trin?
• Hvilke tilskudsordninger findes der, hvad kan man typisk få tilskud til, og hvor meget kan man få?
• Hvordan håndteres andelshaverdemokratiet?
• Hvor henter man rådgivning?

Når I har deltaget i arrangementet, har I værktøjerne til at planlægge og styre en energireno-
veringsproces med fokus på både økonomi og komfort. Der må deltage maks. 3 bestyrelses-
medlemmer pr. forening. Ikke-medlemsforeninger er også velkomne. 

Energirenovering

Energioptimering af jeres ejendom

Energirenovering af etageboliger

Sted: Dato: Tidspunkt:
Holstebro 02.10.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København S 19.09.18 kl. 17-20 
København V 26.09.18 kl. 17-20
København N 10.10.18 kl. 17-20
København Ø 30.10.18 kl. 17-20

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Ringsted 07.11.18 kl. 17-20
Aarhus 13.11.18 kl. 17-20

Pris: Gratis
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Mange nyopførte boliger er næsten for godt isoleret, hvilket kan ophobe fugt og medføre 
skimmelsvamp og lign. Det er derfor vigtigt, at andelshavere jævnligt lufter ud i deres boliger. 
Hør en indeklimakonsulent give sin vurdering af, hvad man både som almindelig andels-
haver og som forening kan gøre for at forebygge indeklimaproblemer. 

Indhold:
• Hvad er skimmelsvamp og hvordan opdager I angrebet?
• Hvilke forebyggende tiltag kan andelshavere sætte i gang for at skabe bedre indeklima?
• Hvilke forebyggende tiltag kan foreningen sætte i gang for at skabe bedre indeklima?

Vi bruger deltagernes egne oplevelser til at illustrere, hvordan I kan skabe et sundt indeklima 
og dermed forebygge skimmelsvamp og fugtskader, inden det går galt.

Et sundt indeklima

Sted: Dato: Tidspunkt:
Odense  15.11.18  kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aakirkeby 14.11.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aarhus 10.10.18 kl. 17-19

Pris: Gratis

ARRANGEMENTER

Andelsboligforeningens mange møder er vigtige. Det er her, at de store beslutninger om for-
eningen tages, og det er her, man fastsætter den daglige drift af foreningen. Beslutninger, 
som fx kan have betydning for din pengepung. Dårlige møder kan dog gøre, at andelshavere 
mister lysten til at involvere sig i jeres forening. Dårlige møder kan hive energi ud af besty-
relsesarbejde, generalforsamlinger og diverse udvalg i en forening. Deltag på dette møde 
og lær mere om, hvordan I kan skabe gode møder i jeres forening. 

Indhold:
• Hvad er et godt møde?
• Hvordan udarbejder I en god dagsorden?
• Hvilke mødeteknikker kan I bruge?
• Hvordan er den gode mødeproces fra start til slut?
• Hvordan kan I håndtere personer, der ofte tager ordet og fylder meget på møderne?

Mødet giver jer værktøjer til at afholde bedre møder; møder, hvor foreningens medlemmer 
føler de bliver hørt, hvor folk har respekt for hinanden, hvor mødet fører til beslutninger og 
arbejdsplaner, og hvor deltagerne går tilfredse hjem. 

Andelshavere ønsker naturligt nok mere plads, når studieboligen med årene bliver til en 
familiebolig, Nogle vælger at flytte fra foreningen, men en flytning er både dyr og besværlig, 
og måske mister foreningen de ildsjæle, som bidrager til foreningens daglige drift og trivsel. 
En løsning kan derfor være at lægge den nuværende bolig sammen med naboboligen, når den 
bliver sat til salg. 

Indhold:
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved lejlighedssammenlægninger?
 • Påvirker lejlighedssammenlægninger foreningens økonomi?
 • Skal lejlighedssammenlægning fremgå af foreningens vedtægter?
 • Skal andelshavere søge om byggetilladelse hos kommunen? 
 • Hvilke krav skal være opfyldt for at kunne sammenlægge lejligheder?
 • Hvilke krav stiller lejlighedssammenlægninger til eventuelle ventelisteregler?

Arrangementets fokus er på de juridiske og bygningsmæssige udfordringer og regler.
I løbet af arrangementet vil oplægsholder komme rundt om de vigtigste emner og faldgruber, 
man skal være opmærksom på, hvis foreningen ønsker at give mulighed for lejlighedssam-
menlægning.

Hold gode møder i foreningen

Lejlighedssammenlægning
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ARRANGEMENTER

Andelsboligforeningen inviteres hermed til den årlige kredsgeneralforsamling 
og debat i ABF’s kredse.

Der har været stor fokus på andelsboligområdet i Folketinget og mange 
forslag som vil kunne få stor betydning for foreningernes fremtid.  ABFs 
målsætning er, at andelsboligen skal bevares og helst øges som boligform. 
Det politiske arbejde er derfor vigtigt. ABF’s landsformand Hans Erik Lund og 
ABF’s direktør Jan Hansen vil berette om, hvordan vi arbejder med at påvirke 
den politiske dagsorden, og hvordan vi prøver at gøre det lettere at være 
privat andelsboligforening i Danmark. 

Også internt har vi haft travlt. Der er blevet arbejdet aktivt med en ny struk-
tur, som bl.a. skal give kredsgeneralforsamlingerne mere indflydelse i forhold 
til ABF’s landspolitiske arbejde. Forslaget skal behandles på landsmødet i ok-
tober. Landsnæstformand Kirsten Holm vil dog allerede på kredsgeneralfor-
samlingen løfte sløret for, hvordan fremtidens ABF kan komme til at se ud. 

På kredsgeneralforsamlingen vil der være valg til hovedbestyrelse og kreds-
bestyrelse, samt blive berettet om det lokale arbejde i kredsen og i ABF som 
landsorganisation. Du behøver ikke anmelde dit kandidatur på forhånd for 
at kunne stille op til kredsbestyrelsen. Ønsker du at melde dit kandidatur til 
hovedbestyrelsen, skal du udfylde en anmeldelsesblanket, som du finder på 
ABF’s hjemmeside. 

Husk tilmelding senest en uge før af hensyn til forplejning, der varierer fra 
kreds til kreds. Du kan se indkaldelsen for netop din kreds på abf-rep.dk. Alle 
andelshavere i foreningen er velkomne til at deltage. ABF sender en bekræf-
telse på tilmeldingen til deltagerne pr. mail. 

Kredsgeneralforsamling
Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 04.09.18 19-22
Holbæk 06.09.18 18-21.30
Stoholm 10.09.18 18-22
Aarhus 17.09.18 19-22
Hillerød 18.09.18 18.30-21
Odense 20.09.18 19-21.30
Åkirkeby 24.09.18 18-21
Vordingborg 25.09.18 16-18.30
Køge 26.09.18 18-22
Rødekro 27.09.18 19-22
Frederiksberg 11.10.18 18-21

Pris: Gratis

ABF inviterer alle medlemsforeninger til landsmøde 2018, hvor hovedemnet er præsentation af 
oplæg til ABF’s fremtidige struktur.

Program: 
Dagsorden:
• Valg af dirigent og stemmetællere
• Beretning for perioden siden seneste ordinære landsmøde 
v. Landsformand Hans Erik Lund
Frokost
• Oplæg v/ fremtidsforsker Anne Skare Nielsen om fremtidens fællesskaber og boligformer
• Præsentation af oplæg til fremtidig struktur for ABF med henblik på vejledende tilkende-
 givelse fra Landsmødet
 v. Landsnæstformand Kirsten Holm
• Forslag om fastsættelse af kontingent for 2019 – 2023. 
Forslag fremsættes af ABF’s hovedbestyrelse
• Eventuelt indkomne forslag
• Valg af ABF’s formandskab for perioden 2018 -2022:
• Valg af landsformand. 
• Valg af 2 landsnæstformænd. 
• Valg af revision for perioden 2018-2022
• 2 interne revisorer
• 2 interne revisorsuppleanter
• Eksternt revisionsfirma
• Eventuelt

Tilmelding skal ske senest 13. oktober 2018, i henhold til ABF’s vedtægter. 
Ved senere tilmelding vil foreningen ikke kunne få stemmeret på landsmødet. 

Info og tilmelding på: www.abf-rep.dk

Landsmøde 2018

POPULÆRT

Sted: Dato: Tidspunkt:
Odense 27.10.18 kl. 11-16

Adresse: 
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

Pris: Gratis
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Gratis ABF arrangementer 
- for alle andelshavere

HUSKTILMELDING

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Aakirkeby]

HOLD GODE MØDER
I FORENINGEN
[Aakirkeby]

Bornholm

24. SEP.

2018

14. NOV.

2018

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Nakskov]

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Vordingborg]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Vordingborg]

Sydsjælland

18. SEP.

2018

25. SEP.

2018

14. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018 
[Odense]

LANDSMØDE 2018

[Odense]

ET SUNDT INDEKLIMA

[Odense]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØDE
[Svendborg]

Fyn

20. SEP.

2018

27. OKT.

2018

15. NOV.

2018

29. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Holbæk]

Vestsjælland

6. SEP.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Aalborg]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Hjørring]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Hobro]

Nordjylland

4. SEP.

2018

9. OKT.

2018

14. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Stoholm]

ENERGIRENOVERING

[Holstebro]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Ringkøbing]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[Herning]

Vestjylland

10. SEP.

2018

2. OKT.

2018

8. OKT.

2018

19. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018 
[Hillerød]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØDE
[Farum]

Nordsjælland

18. SEP.

2018

20. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018 
[Rødekro]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØDE
[Sønderborg]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØDE
[Give]

BEKÆMP SKADEDYR
 
[Vejle]

Sydjylland

27. SEP.

2018

11. OKT.

2018

13. NOV.

2018

29. NOV.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Køge] 

ENERGIRENOVERING
AF ETAGEBOLIGER 
[Ringsted]

ANDELSBOLIGDAG

[Roskilde]

Midtsjælland

7. NOV.

2018

26. SEP.

2018

17. NOV.

2018

ENERGIOPTIMERING 
AF JERES EJENDOM 
[København S]

ENERGIOPTIMERING 
AF JERES EJENDOM 
[København V]

ENERGIOPTIMERING 
AF JERES EJENDOM 
[København N]

KREDS GENERAL-
FORSAMLING
[Frederiksberg]
 
ENERGIOPTIMERING 
AF JERES EJENDOM 
[København Ø]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[København N]
 
DIALOGMØDE/
BYDELSMØE
[København V]

DIALOGMØDE/
BYDELSMØDE
[Hellerup]    

Hovedstaden

19. SEP.

2018

26. SEP.

2018

10. OKT.

2018

11. OKT.

2018

30. OKT.

2018

1. NOV.

2018

20. NOV.

2018

10. DEC.

2018

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2018
[Aarhus]

LEJLIGHEDS-
SAMMENLÆGNING
[Aarhus]

ENERGIRENOVERING
AF ETAGEBOLIGER 
[Aarhus]

Østjylland

17. SEP.

2018

10. OKT.

2018

13. NOV.

2018

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



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

Nedgravede affaldssystemer 
designet til kundens behov

Spar op til 30% på driften
Rigtig mange boligforeninger, vælger nedgravede affaldsløsninger fra Be-low 
A/S, hvor de minimerer restaffald og sikrer genanvendelse af andre sorterede 
fragmenter, herunder bioaffald. Hermed opnår man både en miljømæssig og en 
økonomisk gevinst.
 
Væk med det tunge arbejde
Med en nedgravet affaldsløsning fra Be-low A/S tømmes containerne med 
kraner. Der er mulighed for at nedsætte gebyret, ved at overgå til 14-dages 
tømninger for restaffald. 
Fordele: Pænt og hygiejnisk system, hvor lugtgener mindskes og overfyldte 
containere er fortid.
  
Ring efter en fagmand på 9838 5800
Få gratis råd og vejledning fra Be-low A/S. Vores konsulenter bidrager med viden 
og erfaring- og vi slipper ikke en opgave, før den er afleveret hos en tilfreds kunde.

Be-low A/S
Jellingvej 19 · 9230 Svenstrup
Telefon: 9838 5800
Web: www.be-low.dk · Mail: marianne@be-low.dk

Andelsboligforeninger & Ejerforeninger 
Rådgivning   |   Bogføring   |   Revision

MØD OS PÅ ABF’S ANDELSBOLIGDAG
LØRDAG D. 17. NOVEMBER 2018

 www.dossing.dk         SoMe: LinkedIn & Facebook        +45 4824 7314        

ABF_#3_Døssing&Partnere_130818.indd   1 13/08/2018   12.46
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                       ANNONCER

Husk at jeres forening kan få en hjemmesideska-
belon særligt til andelsboligforeninger. Her kan I 
fortælle omverdenen om jeres forening, I kan fx 
uploade de seneste referater fra generalforsamlinger, 
I kan oprette en venteliste, og andelshavere kan boo-
ke fælleshuset. Hjemmesiden fås i to versioner.

Medlemsforeninger har også mulighed for at få et 
link til jeres foreningshjemmeside på ABF’s hjem-
meside. Send foreningens navn, postnummer og by 
samt link til jeres hjemmeside til abf@abf-rep.dk, så 
uploader ABF linket på vores hjemmeside.

Læs mere på:
WWW.ABF-HÅNDBOGEN.DK

ABF-håndbogen findes i både en trykt og en digital version. 

ABF-håndbogen er skrevet, så sværttilgængeligt stof bliver 
til at forstå, og er fyldt med konkrete eksempler. Den er 
derfor et vigtigt opslagsværk for alle andelsboligforeningers 
bestyrelser. 

I den digitale version har brugere direkte og lynhurtig adgang 
til et opslagsværk, som løbende bliver opdateret, så den 
følger den nyeste lovgivning på området. Den fungerer som 
en passwordbeskyttet hjemmeside, som man kan tegne 
abonnement på.

En økonomisk stabil forening er altafgørende for en tryg hverdag 
for alle andelshavere. Derfor kan medlemsforeninger altid kon-
takte ABF’s økonomiske rådgivning få råd og vejledning om 
fx vurderingsprincipper og andelsværdiberegning.

Foreninger kan også få rådgivning i for-
hold til fordele og ulemper ved forskellige 
lånetyper, når de skal ud på lånemar-
kedet. Her sender foreninger deres 
beregninger og lånetilbud fra banker og 
realkreditinstitutter til ABF, der gen-
nemgår tilbuddene og giver feedback ift. 
fordele og ulemper ved den pågældende 
lånetype samt ABF’s anbefaling.

ABF anbefaler, at foreninger altid sender foreningens vedtægter og 
seneste årsrapport, når I skal i dialog med medlemsrådgivningen.
Det er med til at sikre en skræddersyet rådgivning, der tager højde 
for vedtægterne i netop jeres forening og samtidigt understøtter 
foreningens nuværende økonomiske og finansielle situation.

Kontakt den økonomiske rådgivning på:
abf@abf-rep.dk eller ring på 33 86 28 30.

Den digitale håndbog

abf nyt

Følg ABF på:
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Læs mere på:
WWW.ABF-REP.DK > OM ABF > FORENINGSHJEMMESIDER

Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du 
”synes godt om” ABF’s facebookside og få opdateringer 
med nyheder, information og viden.

Tre populære sommeropdateringer har været:
 • Afbrændingsforbud i andelsboligforeninger (4. juli)
 • Lovpakke om en sund andelsboligsektor (29. juni)
 • Hvordan tackler foreningen gøende hunde? (25. juni)

Facebook-hits

Økonomisk rådgivning

Foreningshjemmesider 

Vi arbejder for mennesker der bor i forening.  

Iforening yder aktiv og nærværende total admini- 
stration, samt specialiseret rådgivning indenfor:

Realkreditoptimering

www.iforening.dk  
info@iforening.dk 

44 22 70 00

Byggesagsstyring 

Energioptimering 

Vores specialiserede rådgivning tilbydes også til 
selvadministrerende foreninger.

Kontakt partner  
Poul Stubkjær  

for et godt tilbud

I forening kan vi mere.

EN ALTAN LUKKET MED GLAS SKABER NYE DIMENSIONER I DIN BOLIG 
Vi kan hjælpe dig med, at etablere en helt ny altan lukket med glas eller udvide din eksisterende 
altan og lukke den med glas. Vi har mere end 25 års erfaring på området og er eksperter i at  
finde den bedste løsning til netop dine behov og ønsker – vi hjælper dig hele vejen!

Se mere på www.windoor.dk eller ring til os på 8818 5858   

DRØMMER DU OM NY ALTAN?

•  Lavere energiforbrug
•  Flere kvadratmeter
•  Mere lys og luft
•  Spar penge

En altan lukket med glas  
har mange fordele

ABF annonce_august 18_210x285 helside.indd   1 28-06-2018   11:49:33
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- En fantastisk
mulighed

at komme ud
i det fri

30år
Efter 30 år og mere end 120.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakt os allerede i dag så din drøm kan blive til virkelighed. 
balco@balco.dk, tlf. 57 83 13 50. 

Er du klar til et 
langvarigt forhold? 
• Trapperengøring
• Ejendomsservice
• Vinduespolering

Ring til os på 70 275 475          www.racoon.dk
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TEKST JAKOB KEHLET    FOTO HELENE BAGGER
andelsliv  

Regnvand i 
redskabsskure-
ne, kæmpepyt-
ter i haverne 

og vandlinjen, der kryber 
betænkeligt tæt op mod 
terrassedøren. Beboerne i 
de 30 rækkehuse  i Andels-

boligforeningen Skelbo i 
det nordlige Aarhus har 
ligesom de fleste andre dan-
skere oplevet klimaets uter-
lighed i de seneste år. Men 
i modsætning til de fleste 
andre, er de gået til kamp 
mod store regnmængder, 

inden den er trængt helt ind 
bag de gule murstensvægge, 
der blev opført i 1984.

I 2015 tilbød tre beboere 
i andelsboligforeningen, 
lektor Eva Winter, økono-
ma Grethe Villumsen og 
lærer Dorthe Svenningsen, 

at etablere et regnvands-
udvalg, som kunne støtte 
bestyrelsen i at håndtere 
problematikker omkring 
regnvand.

– Det var et spørgsmål 
om rettidig omhu. Vi ville 
være godt forberedte, inden 

De tre andelshavere (fra venstre) Eva Winter, Grethe Villumsen og Dorthe Svenningsen, har sat sig grundigt ind i, hvordan man med enkle 
midler kan løse nogle af de problemer, klimaet skaber.

Med simple håndværkerfif og systematik har Andelsboligforeningen Skelbo 
forberedt sig på klimaets uforudsigelighed.

Med simple håndværkerfif og systematik har Andelsboligforeningen Skelbo 
forberedt sig på klimaets uforudsigelighed.

TIL KAMP MOD 
MONSTERREGN
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 andelsliv

det gik helt galt, siger Dor-
the Svenningsen. I lighed 
med de to øvrige medlem-
mer af udvalget, havde hun 
absolut ingen forhåndsvi-
den om, hvordan regnvand 
gebærder sig, og hvordan 
man afværger følgerne af 
kraftige skybrud.

– Jeg gik ind i udvalget, 
fordi jeg synes man har 
pligt til at yde en indsats 
for fællesskabet, siger Gre-
the Villumsen.

De tre kvinder har siden 
brugt mange timer på at 
sætte sig ind i problema-
tikken. De har talt med 
jurister i ABF, kloakmestre 
og repræsentanter for det 
lokale forsyningsselskab 
Aarhus Vand. 

En af de helt store ”syn-

dere” har vist sig at være 
haveanlæggene.

– Siden haverne blev 
anlagt for 34 år siden, har 
skiftende andelshavere 
naturligvis ændret på ud-
formningen, og mange har 
lagt fliser uden at tænke 
nærmere over, hvilke kon-
sekvenser det kunne have 
i tilfælde af monsterregn, 
siger Dorthe Svenningsen.

Regnvand på naboens gulv
Når regnvandet ikke kan 
trænge ned gennem fliser-
ne, vil det søge andre veje 
og måske ende på stuegul-
vet - eller endnu værre: På 
naboens stuegulv.

– For andelshavere gæl-
der princippet om, at man 
skal holde regnvand på 

egen matrikel, så hvis ha-
veanlægget er anlagt med 
risiko for at det løber ind i 
til naboen, ligger ansvaret 
hos haveejeren – ikke hos 
andelsboligforeningen eller 
naboen, siger Dorthe Sven-
ningsen.

For at der ikke skal 
herske tvivl om ansvars-
fordelingen, skal andelsha-
verne orienteres om deres 
pligter og ansvar. Derfor 
fik Andelsboligforeningen 
Skelbo det råd fra ABF, at 
foreningen skulle forfatte 
en ”Foreningens Bog,” der 
beskriver alle elementer i 
foreningens hverdag. Bogen 
blev skrevet og indeholder 
to sider om regnvandspro-
blematikker. Bogen bliver 
behandlet ved hver gene-
ralforsamling, så ingen 
kan være i tvivl om dens 
eksistens, og håbet er, at 
tydeliggørelsen af pligter 
og ansvar vil forhindre 
tvister mellem naboer, hvis 
monsterregnen en dag laver 
ulykker.

De tre regnvandskvin-
der har gennem arbejdet 
i udvalget tilegnet sig så 
meget viden, at de i dag 
kan tilkaldes som konsu-
lenter, hvis en andelshaver 
er i tvivl om en forandring 
i haveanlægget.

– Hvis man er bekymret 
for, om fliserne forhindrer 
regnen i at trænge ned i 
jorden, kan man for ek-
sempel tage en række fliser 
op og anlægge et bed eller 

Nogle af skurene i andelsbo-
ligforeningen blev tidligere 
oversvømmet ved kraftige 

regnskyl. Nu er der etableret 
faskiner langs de mest ud-
satte skure, så regnvandet 
enten opsuges af faskinen 
eller løber ud på græsset.

Regnvandsudvalget minder  andelshaverne om, at de skal huske at 
fjerne blade fra afløbsristene. Hvis de er tilstoppede kan et skybrud 
hurtigt skabe problemer.

etablere en rist i haven med 
forbindelse til fælles regn-
vandsafledning, forklarer 
Grethe Villumsen.

Styr på haveanlæggene
Regnvandsudvalget har gen-
nemført to spørgeskemaun-
dersøgelser, der klarlægger, 
dels om andelshaverne har 
oplevet problemer med regn-
vand, og om de har foretaget 
ændringer i haveanlæggene. 
I dag har andelsboligfor-
eningen derfor en nøjagtig 
fortegnelse over udformnin-
gen af alle haveanlæg.

Desuden har regnvands-
udvalget sammen med en 
kloakmester gennemgået 
Skelbo’s 9.221 kvadratme-
ter grund og blandt andet 
fået isat en rist på et særligt 
udsat sted, etableret faski-
ner, som suger regnvandet 
til sig ved udsatte skure og 
anlagt en asfalteret vold – 
en vulk eller banquet – der 
leder regnvandet uden om 
et kritisk punkt.
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Læs mere om 
A/B Skelbo på:

Se video fra 
A/B Skelbo på:

WWW.ABSKELBO.DK

WWW.FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK 

NEDBØR
Fra 2004-2013 har den 

gennemsnitlige nedbør i 

Danmark været 767 mm 

per år mod 712 mm per år i 

perioden fra 1961-1990.
 

Det regner mest i det 

centrale Jylland, hvor der 

gennemsnitligt falder 

ca. 900 mm om året og 

mindst over Kattegat og 

Bornholm med kun ca. 

500 mm om året.

Kilde: www.klimatilpasning.dk

A R K I T E K T F I R M A E T  F R I B O R G  + O G  L A S S E N  A / S 
post@fr iborg - l a s sen .dk  •  www. f r iborg - l a s sen .dk

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

Vi har stor ekspertise 
i renovering, fornyelse 
og vedligehold af 
andelsboligforeninger.

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

REFSHALEVEJ 147
1432 KØBENHAVN K
+45 3268 0800
AI@AI.DK - AI.DK

Vi tegner boliger
AI Arkitekter & Ingeniører 
tilbyder teknisk rådgivning inden for:

• Byfornyelse, tagboliger og renovering
• Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
• Energimærkning og -renovering
• Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
• Gårdanlæg, anlæg og kloak

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!

– Med simple løsninger 
til få tusinde kroner føler 
vi os sikret mod monster-
regnen, siger Dorthe Sven-
ningsen. n
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I MAJ-NUMMERET VAR ”BOFÆLLESSKAB”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 17. SEPTEMBER 2018 
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Lars Dannemand, 2200 København N
Kirsten og Peter Christensen, 9990 Skagen
Helga Hansen, 6270 Tønder

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.
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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

Bestyrelsesansvarsforsikring 
eller den kombinerede bestyrelse-
sansvars- og besvigelsesforsikring 
beskytter andelshavere, som sidder i 
foreningens bestyrelse mod at skulle 
dække eventuelle tab personligt.

Kun for medlemmer
Årlig præmie for en bestyrelsesan-
svarsforsikring
Kr. 820 pr. selvadministrerede forening.
Kr. 530 pr. administrerede forening.

Årlig præmie for kombineret 
bestyrelsesansvars- og 
besvigelsesforsikring
Kr. 1.270 for selvadministrerede 
foreninger.
Kr. 790 for administrerede foreninger.

Forsikringer 
gennem ABF

Læs mere på:
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORSIKRINGER

NB. Priser genforhandles årligt.

love & regler  

Download dokumenter på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > PERSONDATA

Download standarddokumenter på:
WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER (KRÆVER LOGIN)

EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) 
er trådt i kraft. Den regulerer blandt an-
det, hvilke personoplysninger andels-
boligforeninger må håndtere og i hvilke 
situationer.

ABF har udviklet en vejledning og tre 
standarddokumenter, som skal hjælpe 
bestyrelserne med at håndtere forenin-
gens personoplysninger og overholde 
den nye forordning. 

De nye ABF-dokumenter er:
• Vejledning om andelsboligforenin-

gers behandling af persondata
• Privatlivspolitik
• Skema til fortegnelse over behand-

lingsaktiviteter
• Samtykkeerklæring.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at 
reglerne bliver overholdt.

Den fælles overdragelsesaftale er blevet redigeret i forbindelse 
med implementeringen af persondataforordningen. 

En ny lovpakke er desuden trådt i kraft, som har medført en 
lang række ændringer i andelsboligforeningsloven. Ændrin-
gerne betyder, at et af ABF’s standarddokumenter ”Tillæg til 
overdragelsesaftale - uddrag af ABL” også er blevet opdateret, så 
dokumentet citerer den nye lov. 

Som led i den nye lovpakke om en mere robust andelsboligsektor, 
er eksisterende andelsboligforeninger nu også omfattet af kravet om 
egenfinansiering ved køb. Kravet er gældende pr. d. 1. juli 2018. 

Fremover skal køber af en andelsbolig i en allerede eksisterende 
andelsboligforening nu selv lægge en passende egenbetaling. Denne 
regel har indtil nu kun været gældende ved køb af ejerbolig. 

En passende egenbetaling er som udgangspunkt 5% af købesummen, 
men banken skal altid foretage en konkret kreditvurdering af køber.

GDPR og nye 
standarddokumenter

Opdatering af salgsdokumenter 

Egenfinansiering ved køb 
af andelsbolig

   ANNONCER
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TEKST ANNE KRISTENSEN

Hvordan er det lige med...

Der er kommet en 
ny forordning fra EU 
om håndtering af 
personoplysninger 
(GDPR), som også 
påvirker dig som 
andelshaver.

Hvad går de nye regler ud på? 
Forordningens formål er at beskytte de personoplysninger, som offentlige myn-
digheder, private virksomheder og andelsboligforeninger behandler om dig. 
Forordningen fastsætter blandt andet regler for, hvornår dine personoplysninger 
må behandles og hvordan, og hvilke rettigheder du har, fx. i forhold til indsigt i 
dine egne oplysninger. 

Hvem har ansvaret for, at reglerne bliver overholdt? 
Andelsboligforeningens bestyrelse skal sørge for, at foreningens oplysninger 
behandles i overensstemmelse med forordningen. Reglerne omfatter ikke din 
behandling af personoplysninger i rent privat sammenhæng.

Hvilke personoplysninger må bestyrelsen behandle uden mit samtykke? 
Bestyrelsen må gerne behandle dine personoplysninger, som skal bruges for at 
administrere boligerne, drive ejendommen og varetage foreningens interesser. Be-
styrelsen må også gerne videregive dine personoplysninger, hvis det er nødven-
digt og sagligt begrundet, fx til en forsyningsvirksomhed. 

Hvornår skal jeg give samtykke? 
Bestyrelsen skal kun bede om dit samtykke, hvis der er et ønske om at behandle 
oplysninger, som ikke nødvendige for foreningens formål. Hvis du giver sam-
tykke til brug af oplysninger til et bestemt formål, kan du til enhver tid trække 
samtykket tilbage.

Hvornår skal bestyrelsen slette mine personoplysninger? 
Dine personoplysninger skal slettes eller anonymiseres, når der ikke 
længere er brug for dem. Der er ikke fastsat bestemte tidsfrister i 
lovgivningen, og bestyrelsen må derfor foretage en konkret vur-
dering, blandt andet i forhold til forældelseslovgivningen. n

personoplysninger ?

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Anne Kristensen 
KONSTITUERET 
JURIDISK CHEF

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

A
B

C
D

E
F

G
Læs mere om de nye regler på
WWW-ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > PERSONDATA

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT
(PÅ BARSEL) 
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 spørg eksperten



SPECIALISEREDE RÅDGIVERE I:

• Tagboliger

• Altaner

• Drifts- og vedligeholdsplaner

• Tagterrasser

• Vinduesudskiftning

• Tagudskiftning

• Gårdprojekter

• Trapperenovering

• Byfornyelse

• Facaderenovering

Plan1 - Cobblestone Architects
Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Tlf.: +45 7022 7715
E-mail: www.plan1.dk

QWIST & BRÆMER 
ADVOKATER 

Vi yder bistand til; stiftelse af andelsboligforeninger, byggesager, 
finansiering, eksklusionssager, vedtægtsændringer, 
generalforsamlinger – og alle tvister.

Vi er et nyt kontor, men har mere end 25 års erfaring 
med andelsboligforeninger.

Læs mere på hjemmesiden www.qbadv.dk eller kontakt os på tlf.: 70 60 58 59

QWIST & BRÆMER advokatpartnerselskab   |   Rådhuspladsen 55, 3. sal   |   1550 København V   |   Telefon: 70 60 58 59   |   www.qbadv.dk

Rådgivning til andelsboligforeninger
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Boligvaskeri  
uden bekymringer

Lad L’EASY Business varetage drift, vedligehold og service af jeres vaskeri – og nyd godt af en 
fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere.Inkl. levering, installering og service.

Vælg en løsning, der matcher jeres behov
Ingen boligforeninger er ens. Derfor samarbejder vi med  
Electrolux Professionel, så vi med markedets bedste og bredeste 
udvalg, kan skræddersy løsninger, der dækker jeres behov.  
Vi varetager drift, vedligehold og service i hele leasingperioden. Det 
betyder færre bekymringer og tilfredse beboere. 

Levering Og installering.

Fri service og reservedele i hele leasingperioden.

Telefonsupport og hjælp til fejlfinding.

All-risk forsikring der bl.a. dækker brand, tyveri, vandskade  
og uheld.

Operationel leasing
Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring af jeres vaskeri.  
Til små månedlige ydelser. 

Brugerbetalt vaskeri
Levering, installering, service, reservedele  

og fuld forsikring, afregnet automatisk per vask.  
I skal ikke have en krone op af lommmen! 

Løsninger til erhvervslivet
      72 15 11 15          boligvaskeri.dk
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