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Fokus på vurderinger
DA SKATTEMINISTERIET for godt et år siden fremsatte lovforslag om stop for 
offentlige vurderinger af erhvervsejendomme, herunder private andelsbolig-
foreninger, havde man glemt, at en række foreninger bruger den offentlige 
vurdering i forbindelse med beregning af andelskronen. Det var ikke i orden.

Regeringen fik hurtigt rettet op på fejlen ved at nedsætte et udvalg, der 
skulle adressere problemets omfang og se på løsningsmuligheder for de pri-
vate andelsboligforeninger.

Nu har udvalget fremlagt deres redegørelse, og det bekræfter dels at en 
række foreninger stadig anvender den offentlige vurdering, og derfor med 

rette har ventet på en opdatering af 
værdien, dels at en række foreninger 
allerede har følt sig presset over i en 
årlig omkostning til en valuar pga. 
de manglende opdaterede offentlige 
ejendomsvurderinger.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at 
udvalget også i redegørelsen peger 
på løsningsforslag for begge grupper.

Dels en løsning med en nettop-
risindekseret 2012-vurdering dels en gyldighedsforlængelse af valuarvur-
deringen. Løsninger der både vil sikre, at 2012-vurderingen ikke med tiden 
mister sin værdi som følge af inflationen, dels en kontant besparelse for de 
foreninger, der allerede har følt sig presset over i en valuarvurdering, så der 
ikke nødvendigvis skal indhentes en valuarvurdering hvert år.

Min klare opfordring til Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad er derfor 
nu, at det er helt afgørende for ABF, at ministeren får fulgt op og ændret lov-
givningen på disse to punkter. Begge forslag er helt nødvendige for at rette 
op på beslutningen om stop for offentlige vurderinger. 

Hans Erik Lund, Landsformand

" Derfor er jeg meget  
tilfreds med, at udvalget 
også i redegørelsen  
peger på løsningsforslag 
for begge grupper."
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“ Jeg tror, det er gået op for 
mange af os, at det, at man  
kender sine naboer lidt  
bedre, betyder virkelig meget.” 
Monika Mortensen fra Årets andelsboligforening 2021

GRUNDVÆRDIER
A/B Strandgparken III 

vil klage til Skat
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Administration  
af andelsbolig- 
foreninger i hele 
Danmark.
Vi skaber ro og tryghed, så I som  
bestyrelse får luft til at planlægge  
og arbejde med alt det sjove.

Tlf.: 70 232 232 | Web: azets.dk

Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

Vi er eksperter
i sunde boliger

Der er mange, som har en mening, men hos os lader vi
videnskaben tale. Vi har vores eget bygningslaboratorium, som arbejder 

tæt sammen med vore bygningsrådgivere om at finde årsagen 
- og de konstruktive løsninger - når du oplever indeklimaproblemer.

Har du et problem eller en mistanke, som du gerne vil have undersøgt, 
så kontakt os for en uforpligtigende snak
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ABFNYT

NYHEDER OG NOTER

MEDLEMSNYT

ABF's hjemmeside er gået i luften med nyt  
mobiloptimeret design.
Da vi alligevel skulle udvikle en ny hjemmeside til dig, har vi 
også valgt en ny menustruktur, hvor siderne er placeret lidt 
anderledes, end hvad du er vant til, når du besøger vores 
hjemmeside. Vores hjemmeside er i samme hug blevet in-
tegreret med vores administrationssystem. Det betyder, at 
du nu kan se informationer om din forening og tilmelde dig 
kurser og arrangementer fra din profil.
Læs mere på www.abf-rep.dk

ABF-REP.DK i ny indpakning

REFERAT FRA DIN  
KREDSGENERALFORSAMLING
ABF’s 11 kredse har i efteråret afholdt 
deres årlige kredsgeneralforsamlinger. 
Her blev andelsboligsektoren debat-
teret, og deltagerne fik indblik i de 
seneste 12 måneders arbejde i ABF.
Nye medlemmer blev valgt ind i kreds-
bestyrelserne og ABF’s hovedbestyrel-
se, mens andre sagde farvel.
Referaterne fra kredsgeneralfor-
samlingerne kan du finde på ABF’s 
hjemmeside.
Læs dit referat på www.abf-rep.dk > Om ABF 
> Organisation > Kredse

KOM MED TIL ABF’S 
LANDSMØDE 2022
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 
1. oktober 2022, hvor ABF afholder 
landsmøde. 
Alle medlemsforeninger bliver inviteret.
Det er landsmødet, der træffer beslut-
ninger om ABF’s vedtægter, mål og prin-
cipper samt kontingentets størrelse.
Medlemsforeninger kan indsende 
forslag til behandling på landsmødet, og
det skal være ABF’s sekretariat i hænde 
senest onsdag den 15. juni 2022.
Dagsorden og forslag vil blive sendt til 
foreningens formand i august 2022.
Læs mere om ABF’s landsmøde på www.abf-
rep.dk > Politik > Organisation > Landsmøde

NÅR SNEEN FALDER
I en andelsboligforening er det forenin-
gen, som har snerydningsforpligtelsen. 
Foreningen er derfor ansvarlig for sne-
rydning af indkørsler, trapper, fortove, 
stier med offentlig adgang, og at sne og 
istapper er fjernet fra tagene.
Sneen skal ifølge kommunale regler 
være ryddet, ”snarest efter” at den er 
faldet. I praksis betyder det, at der skal 
være ryddet inden kl. 7 på hverdage 
og lørdage, og inden kl. 8 på søndage 
og helligdage. Derudover skal der som 
minimum ryddes om morgenen, efter-
middagen og aftenen indtil kl. 22.
Foreningen kan organisere snerydnin-
gen som en turnusordning blandt andel-
shaverne. Ordningen bør ske frivilligt, 
men kan det ikke lade sig gøre, kan 
foreningen få et firma til at rydde sne. 
Det er en god idé at fastlægge organi-
seringen på en generalforsamling.
Læs mere på www.abf-rep.dk > Rådgivning > 
Lov og fakta > Vedtægter og regler > Snerydning

NY HJEMMESIDE

ABF´s nye hjemmeside 
fokusere i højere grad 

på brugervenlighed

ALTANER

TJEK FORENINGENS 
ALTANER
Alle altaner har som udgangspunkt en begræn-
set holdbarhedsperiode og et behov for løbende 
vedligeholdelse. Historisk set er risikoen for 
kollaps størst ved det, der kendetegnes som 
ældre udkragede betonaltaner. 
Indenrigs- og Boligministeriet sætter i øje-
blikket fokus på altansikkerhed. Derfor har 
Bolig- og Planstyrelsen oprettet en temaside, 
der bl.a. beskriver, hvordan man kan genkende 
den altantype. Her findes også visuelle eksem-
pler på, hvilke tegn på skader man skal være 
opmærksom på. 
Selvom det kan være vanskeligt med det blotte 
øje at vurdere, om en altan er i forsvarlig stand, 
kan synlige tegn på skader være en indikation 
på altanens generelle tilstand. 
Selve vurderingen af en altans tilstand bør dog 
foretages af en fagperson med de rette kompe-
tencer. En fagperson kan eksempelvis være en 
byggesagkyndig eller en ingeniør med erfaring 
på bygningskonstruktionsområdet.  
Gå til temaside Altaner (tbst.dk)
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 LISE CLEMMENSEN

SÆT KRYDS i kalenderen. 
Lørdag 19. marts i Vejle og 20. 
marts i Viborg inviterer ABF 
både medlemmer og ikke-med-
lemmer til et gratis arrange-
ment med fokus på skybruds-
sikring i tæt/lavt byggeri.

Her sætter vi nemlig spot 
på blandet beboersammen-
sætning,ventelister og digital 
håndtering af ventelister; em-
ner og udfordringer, som I må-
ske kender fra jeres hverdag.

I kan også blive klogere på, 
hvilke politiske udfordringer 
der rører sig på andelsbo-
ligområdet. Her kan I blandt 
andet høre mere om klage 

ABF AKTIVITET

ANDELSBOLIGDAG 2022

ANDELSBOLIGDAG 2022

Ventelister og den 
offentlige vurdering
ABF’s Andelsboligdage er tilbage med 
masser af inspiration, foredrag og ud-
stillerområde. Undervejs kan du også 

møde ABF’s medlemsrådgivning.

FIRMAER, I 
KAN MØDE  
19. MARTS
Faldstammer 
Per Aarsleff A/S
Revision 
Azets Insight A/S
Vaskeri 
Nortec A/S
Banker 
Arbejdernes 
Landsbank
Nordea
Energi 
SEF Energi A/S
Energi- 
mærkning 
Botjek 
Køkkener  
OK Køkken- 
renovering
Venteliste- 
administration 
Waitly 
Hjemmesider 
Twentyfour

FIRMAER,  
I KAN MØDE 
20. MARTS
Revision
BEIERHOLM
Faldstammer 
Per Aarsleff A/S

Forbrugs- 
afregning 
ista Danmark A/S
Revision  
Azets Insight A/S
Vaskeri 
Nortec A/S
Banker 
Arbejdernes 
Landsbank

Nordea
Energi 
SEF Energi A/S
Køkkener 
OK Køkken- 
renovering
Venteliste-
administration 
Waitly 
Hjemmesider 
Twentyfour

over grundskyld, de offentli-
ge ejendomsvurderinger og 
værdiansættelse af andelsbo-
ligforeningers ejendom. 

Se hele programmet på ABF’s 
hjemmeside, www.abf-rep.dk.

Mød de professionelle aktører
På ABF’s Andelsboligdage er 
der også et udstillingsområde, 

hvor I kan møde professionelle 
aktører, der står klar til at tage 
en snak om udfordringerne i 
jeres forening.

I kan møde firmaerne, inden 
oplæggene går i gang og igen 
i pausen. Der vil også være en 
kort præsentation af firmaerne 
undervejs i dagens program.

Få en snak med ABF
ABF har selvfølgelig en stand 
i udstillerområdet. Her har I 
mulighed for at møde ABF’s 
jurister og få information om 
alt fra ABF’s digitale håndbog 
om andelsboligjura til vores 
bestyrelsesansvarsforsikring.

Er I nysgerrige på, hvem ABF 
er, og på hvordan vi politisk 
arbejder for jeres forening, så 
kig forbi, og få en snak.

I udstillerområdet kan I 
også møde ABF’s partne-
re; it-firmaerne Waitly, som 
tilbyder ventelistesystemer, og 
Twentyfour, der står bag ABF’s 
foreningshjemmesider. 

TILMELDING
ABF’s Andelsboligdage er gratis, men kræver tilmelding. Tilmeld jer via www.abf-rep.dk, 
abf@abf-rep.dk eller på tlf. 33 86 28 30. ABF byder på sandwich og kaffe. Deltagere skal vise 
coronapas.
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LETTERE HVERDAG

MANUEL HÅNDTERING af ventelister resulterer 
ofte i alt for meget arbejde for bestyrelser og 
uigennemskuelige ventelister for boligsøgende. 
Men det problem kan løses ved at indføre en 
digital venteliste. Waitly er et transparent og 
digitalt system til ventelistehåndtering i andels-
boligforeninger. Mere end 80 foreninger bruger 
allerede Waitly, en af dem er A/B Alléhusene.

Fra excel til web
Da Nadya kom ind i A/B Alléhusenes bestyrelse i 
2020, fik hun ansvaret for foreningens ventelister. 
Og her oplevede hun på egen hånd, hvor stort et 
ansvar og arbejde der lå i at håndtere ventelister-
ne manuelt, som foreningen hidtil havde gjort. 

– Når en lejlighed skulle sættes til salg, blev 
der lavet et opslag på foreningens hjemmeside, 
og så henvendte folk sig på en mailadresse. 
Herefter skulle de forskellige mailadresser 
tjekkes igennem i forhold til deres placering på 
ventelisten, som lå på et Excel-ark. Det tog tid, 
og der var meget arbejde, hver gang vi havde en 
lejlighed til salg.

Snakken om at digitalisere ventelister og gøre 
det smartere var allerede taget op i bestyrelsen, 
så da foreningen hørte om Waitly, virkede det 
som en oplagt mulighed.

Gennemsigtighed og tilgængelighed
Da foreningen gik ind i processen, oplevede de 
en god dialog med Waitly, selvom Nadya fortæl-
ler, at foreningen var lidt nervøs over at overlade 
ansvaret til en ekstern partner: 

– Jeg var ret nervøs for overgangen til Waitly. 
Vi har mange ældre i foreningen, og jeg var 
nervøs over, om alle ville hoppe med om bord på 
denne digitale løsning. 

TRÆTTE AF AT 
ADMINISTRERE
VENTELISTER?

Heldigvis blev Nadya positivt overrasket, og 
systemet blev taget godt imod af foreningens 
andelshavere. 

– Vores depot- og garagelister er blevet mere 
synlige og tilgængelige for alle beboere, fordi 
folk selv nemt kan tilmelde sig på platformen. Og 
så kan beboerne også selv tjekke deres place-
ring på listerne. Det er både nemmere for dem 
og for bestyrelsen.

 
Ventelister for alle
Efter at A/B Alléhusene gik over til Waitly, 
åbnede de nemlig op for en ekstern venteliste – 
noget, som ikke var muligt, da foreningen selv 
håndterede ventelisterne. 

– Vi er en ret eftertragtet forening, og derfor 
har vi ikke åbnet op for den eksterne venteliste 
før nu – simpelthen fordi vi vidste, at det ville 
blive for meget at administrere. 

A/B Alléhusene er en attraktiv forening både 
prismæssigt og på grund af de unikke boliger, 
som er tegnet af Arne Jacobsen. Og Nadya er glad 
for, at de nu har åbnet op for, at alle kan skrive sig 
på den eksterne venteliste. Så har alle nemlig en 
chance for at komme ind i fællesskabet. 

MEDLEMSTILBUD

DIGITALT VENTELISTESYSTEM

 CAROLINE SOMMER / WAITLY

ABF’S MEDLEMSFORENINGER FÅR RABAT 
PÅ WAITLYS VENTELISTESYSTEM
Læs mere på 
www.abf-rep.dk > Medlemsservice > Digitale medlemstilbud

Waitly hjælper med hånd- 
tering af ventelister, og 

over 80 foreninger bruger 
allerede systemet. En af dem 

er A/B Alléhusene. 

Mød Waitly på ABF’s Andelsboligdage. 
Læs mere på bagsiden. 

ABF  
ANBEFALER 

FORENINGER 
AT HAVE EN 

VENTELISTE, 
FORDI ...

Det skaber 
gennemsigtig-

hed i salget.

 Med en venteli-
ste er det stort 

set umuligt 
at sælge med 
”penge under 

bordet”.

 Det sparer 
foreningen for 

en masse tid.

 Det gør det 
nemmere for 

boligsøgende 
at komme ind 

på andelsbolig-
markedet.
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FOKUS

KLAGE OVER GRUNDVÆRDIER

I KERTEMINDE ligger en lille andelsboligfor-
ening med otte andelshuse. Stine Mundt 
Hansen blev for to år siden valgt som andels-
boligforeningens formand, og hun er en af de 
seneste tilflyttere og fortæller til ABFnyt:

– Vi er en økonomisk sund forening, men 
skal selvfølgelig bruge foreningens midler 
med omtanke. Vi har en del pensionister i for-
eningen, og selv 200-300 kr. mere eller mindre 
i månedlig boligafgift kan gøre en forskel for 
den enkelte andelshaver.

Siden 2014 har foreningen hvert år betalt 
over 30.000 kr. i ejendomsskat, beregnet ud 
fra den fastsatte grundværdi fra 2012. 

– Vi har igennem alle årene haft en fornem-
melse af, at grundværdien har været sat for 
højt af Skat, men da klagemuligheden har 
været suspenderet i alle årene, har vi ikke 
haft mulighed for at klage over fastsættelse af 
grundværdien, fortæller Stine Mundt Hansen.

Klageadgang åbnet 
Nu er klageadgangen blevet åbnet med mulig-
hed for, at foreningen kan klage over fastsæt-
telsen af grundværdien i årene 2014, 2016, 
2018 og 2020. I november 2020 fik andelsbo-
ligforeningen brev i sin e-Boks fra Vurderings-
styrelsen, hvor klageadgangen blev åbnet.

– Fra brevets dato, har vi 90 dage til af få 

A/B STRANDPARKEN III

” Vi kræver 
penge  
tilbage”

 LISE CLEMMENSEN   PALLE SKOV

A/B Strandparken III vil klage til 
Skat med krav om tilbagebetaling 
af for meget opkrævet ejendoms-
skat fra 2014 og frem til 2020. Og 
den fynske forening er ikke den 
eneste forening, der har betalt for 
meget igennem årene.

indsendt en klage til Skatteankenævnet, og 
efter rådgivning fra ABF er vi nu ved at få 
indsendt en klage for alle årene, siger Stine 
Mundt Hansen.

Hvis A/B Strandparken III får medhold i sin 
klage, vil tilbagebetaling af for meget indbetalt 
ejendomsskat gøre god gavn i foreningen.

– Med flere penge i kassen vil vi kunne 
skrue yderligere op for vedligeholdelses-
indsatsen, uden at det betyder forhøjelse af 
boligafgiften for den enkelte andelshaver. Og 
jeg tror, at Skat har ramt forbi skiven, da man 
fastsatte grundværdien for vores grund, fordi 
Vurderingsstyrelsen selv regner med store 
tilbagebetalinger til grundejere i Kerteminde 
Kommune, slutter Stine Mundt Hansen. 

A/B Strandpar-
ken III vil klage 
over forenin-
gens grund-
værdi, fortæller 
formand Stine 
Mundt Hansen.

A/B Strand-
parken III ligger 
i Kerteminde 
Kommune, som 
har høje grund-
værdier.
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ANDELSBOLIGFORENINGER 
har ikke fået en ny offentlig 
ejendomsvurdering siden 
2012, da systemet blev sat på 
pause for at lave et nyt ejen-
domsvurderingssystem. Det 
tog noget længere tid end for-
ventet, og i årene 2014, 2016, 
2018 og 2020 har andels-
boligforeninger kun fået en 
videreføring af den offentlige 
vurdering fra 2012, herunder 
den fastsatte grundværdi 
fra 2012. Foreninger kan nu 
klage over de videreførte vur-
deringer, når de modtager et 
brev fra Vurderingsstyrelsen.

Klag over høje grundværdier
Det kan være en god idé 
at klage, hvis I mener, at 
foreningens grundværdi har 
været vurderet for højt. Skat-
teministeriet vurderer, at der 
er opkrævet ca. 14 milliarder 
kroner for meget i boligskat. 
Det er grundværdien, som 
foreningen betaler skat af, og 
formålet med at klage er altså 
at få penge tilbage i skat. 
Grundværdien skal have 
været for høj i forhold til 
prisniveauet i det år, vurde-
ringen er videreført. 

Det kan være svært at vur-
dere, men har man kendskab 
til sammenlignelige grunde 
i området, vil det være en 
hjælp til at beslutte, om 
foreningen skal klage eller ej. 
Det kan fx være grunde, der 
er blevet solgt i perioden.

Vurderingsstyrelsen har 
udarbejdet et faktaark, der 
viser den gennemsnitlige 
tilbagebetaling af skat for 
ejerboliger fordelt på landets 
kommuner. Det er primært 
boligejere uden for de store 

GRUNDVÆRDI OG EJENDOMSSKAT

FOKUS

GRUNDSKYLD

Skal foreningen klage? 
 ANNE KRISTENSEN, JURIDISK CHEF I ABFR   RAWPIXELS.COM

SÅDAN 
KLAGER I

Opret klagen på 
www.skattean-
kestyrelsen.dk/
send-en-klage 

Vælg Vurdering 
af ejendomme 
og grunde.

Log ind med 
NemID.

Udfyld alle de 
nødvendige 
punkter.

Vedhæft  
begrundelsen og 
evt. dokumenta-
tion, brevet fra 
Vurderings- 
styrelsen og  
evt. fuldmagt.

Klik på Gå til  
betaling og 
indsend for  
at afslutte.

Det koster 
500 kr. pr. år, 
der klages.

byer, der har betalt for meget 
i skat, og det kan også være 
en rettesnor for andelsbolig-
foreninger, om de ligger i en 
kommune, hvor ejerboligerne 
typisk har været vurderet for 
højt. Selvom ejerboligerne, 
modsat andelsboligforenin-
gerne, betaler ejendomsvær-
diskat, har Vurderingsstyrel-
sen oplyst, at en væsentlig 
andel af beløbet er tilbage-
betaling af grundskyld. Se 
kommuneoversigt over tilba-
gebetaling af skat på www.
abf-rep.dk.

Hvis der ikke er noget, 
der tyder på, at foreningens 
grundværdi har været vur-
deret for højt, er der ingen 
grund til at klage, da det 
koster et gebyr at klage. Ge-
byret betales dog tilbage, hvis 
foreningen får ret i sin klage.

Klagefrist på 90 dage
Brevet giver foreningen en 
frist på 90 dage fra datoen på 
brevet til at klage. Hvis man 
ikke når at klage inden for 90 
dage, får man en mulighed 
igen, når foreningen får sin 
nye vurdering af grundvær-
dien. 

Der kan klages over alle 
vurderingsårene i samme 
klage, men der skal betales 
gebyr for hvert år, der klages 
over. Det er vigtigt at angive, 
præcis hvilke eller hvilket 
år der klages over. Forenin-
gen skal også krydse af, om 
der klages over grundværdi, 
ejendomsværdi eller begge 
dele. Her skal foreningerne 
kun vælge grundværdi, da 
der ikke er nogen fordele i 
også at få nedsat ejendoms-
værdien. Skatteankestyrelsen 

behandler som udgangspunkt 
kun det, der klages over, men 
det kan ske, at sammenhæn-
gen mellem grundværdien 
og ejendomsværdien er så 
stærk, at Styrelsen alligevel 
også behandler ejendomsvær-
dien. Det kan fx være, hvis 
der klages, fordi grunden er 
forurenet, eller det vurderes, 
at bygningen er vurderet alt 
for højt ift. grunden.

Nyt ejendoms- 
vurderingssystem
Andelsboligforeningerne får 
nye vurderinger af grund-
værdien, når de nye ejen-
domsvurderinger er lavet 
for alle ejerboligerne, og det 
tager nok et par år endnu. 
Der er kommet en ny ejen-
domsvurderingslov, som fast-
sætter nogle andre principper 
for fastsættelse af grundvær-
dien, end de tidligere vurde-
ringer er lavet efter. Det har 
derfor heller ikke betydning 
for den kommende vurdering 
af foreningens grundværdi, 
hvis foreningen klager over 
en videreført vurdering og får 
medhold. 

Foreningens penge
Hvis foreningen klager og 
får medhold, tilbagebetales 
pengene med renter. ABF’s 
medlemsrådgivning får ofte 
spørgsmålet, om foreningen 
kan videresende pengene til 
andelshaverne, men det vil 
være skattepligtig udlodning. 
Andelshaverne bliver også 
skattepligtige, hvis forenin-
gen sætter boligafgiften ned 
i en periode med det formål 
at udbetale pengene ad den 
vej. 



Læs mere på waitly.dk

Anbefalet af

Mere end 70 foreninger bruger 
Waitly

Mere end 20.000 boligsøgende 
erskrevet op til platformen

Platformen er udviklet i tæt dialog med 
vores kunder så vi kan matche alle behov

ABF medlemsfordele:
-Intet opstartsgebyr; 
-50% rabat på det første år af abonnementet

Digitalt
venteliste system 

 

Skriv til: 
abf@waitly.dk

Lad os overtage arbejdet 
med jeres venteliste ! 

Fjerner op til 90% af 
arbejdet

Sikrer overholdelse
af GDPR 

Giver nemt overblik over
ventelisten 

FOKUS

KURSER

DER ER NU åbnet op for muligheden for at 
klage over foreningens grundværdi fastsat 
i 2012. 

En grundværdi der har betydning for 
foreningernes skattebetaling i 2014, 2016, 
2018 og 2020. 

ABF afholder nu kurser rundt omkring 
i landet i januar og februar om klagemu-
ligheden. 

Her kan I blive klogere på, hvem der kan 
klage, klagefrister og den videre proces. 

Det er blot nogle af de spørgsmål, der 
bliver behandlet på kursuset.

På kurset får I ligeledes en introduktion 
til de kommende generalforsamlingers 
værdiansættelse af andelskronen. 

Grundværdi 
og offentlig 
vurdering

HØJE 
GRUNDVÆRDIER

12. JANUAR
Aalborg  19:00- 20:30
Holstebro  14:00-15:30 

13. JANUAR
Aabenraa  14:00-15:30 
Esbjerg  17:30-19:00

19. JANUAR
Aarhus  16:00-17:30
Middelfart  19:30-21:00

26. JANUAR
Vordingborg  16:00-17:30
Holbæk   19:30-21:00

Se listen over kursusbyer 
og datoer her og gå ind på 
www.abf-rep.dk og tilmeld jer.



Plan1 Cobblestone Architects

Gammel Køge Landevej 57, 3. sal
2500 Valby
Telefon: 70 22 77 15

www.plan1.dk
kontakt@plan1.dk

Digitale drifts- og vedigeholdelsesplaner 

Facaderenovering

Tagudskiftning

Vinduesudskiftning

Altaner

Trapperenovering

Byfornyelse

Tagterasser

Tagboliger

Gårdprojekter

SPECIALISERET  RÅDGIVNING 
GENNEM 30 ÅR

Let ladeløsning t il 
din boligforening
- Sammen om klimaet

Det kræver lidt mod - men har vi råd til at lade 
være? Bidrag til den grønne omstilling og få sat 
ladestandere op. SEF Energi løser opgaven for 
jer fra A til Z - du fremtidssikrer din boligforening.
Der er mange fordele ved at få sat ladestandere op i en 
boligforening. Udover at tage ansvar for klimaet og bidrage til 
den grønne omstilling, sender I også et vigtigt signal til jeres 
lejere om, at I gerne vil give dem de bedst mulige betingelser. 
Men I sender også et vigtigt signal til omverdenen om, 
at I er en attraktiv boligforening, der tør gå foran!  

Ring til vores kundeansvarlig: 
Morten Jensen - tlf. 20 51 09 55  
 - læs mere på sef.dk/boligforening

SEF Energi - vi gør det nemmere for dig og din boligforening 
at handle på den grønne omstilling. Sammen om klimaet! ENERGI TIL HANDLING...

ANDELSBOLIGVURDERING
Med vores ekspertise, faglige baggrund og mange års 
erfaring gennemgår vi jeres ejendom. Vi beregner udgifter 
til udbedring og øger sikkerhed ved salg.

Vurderingsrapport
• I får vurderet og beregnet nutidsvær-

dien af andelsboligens forbedringer.

Energimærke
• I får beregnet forventet varmefor-

brug samt forslag til forbedringer.

Eleftersyn
• I får gennemgået elinstallationen 

og beskrevet eventuelle fejl, 
skader, mangler ved andelsboligens 
elinstallationer.

Botjek Center Sønderjylland 
Møllebakken 1, 1. sal
6400 Sønderborg
Tlf. +45 73 43 61 00
6400@botjek.dk / www.botjek.dk

Botjek Center Sydvestjylland 
Mukkerten 21
6715 Esbjerg N
Tlf. +45 75 12 43 11
6700@botjek.dk / www.botjek.dk

Botjek tilbyder alt inden for rådgivning angående din bolig. Vi er 
specialister indenfor tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter 
(eleftersyn og eltjek) og energimærker.

Vi er klar til at hjælpe Jer:

Vedligeholdelsesplaner
• Vi gennemgår hvilke udven-

dige skader, fejl og mangler 
skal udbedres for at bevare/
øge ejendommens værdi.

• Vi vurderer hvad udbedrin-
gerne af de fundne skader 
koster og i hvilken rækkeføl-
ge de bedst udbedres.

DANSK DØRSIKRING

ANNONCE MANGLER

HAR DU UTÆT TAG, MØRE
FALDSTAMMER ELLER
RUSTNE VANDRØR? 

 

gratis
 kan ordne det for dig  

Jels Huse

Se mere på www.jelshuse.dk 
Eller kontakt os direkte på:

40182131
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FOKUS

BOLIGPRISER

UDEN FOR de store byer er det fortsat den 
offentlige vurdering fra 2012 der anvendes 
i op imod halvdelen af andelsboligforenin-
gerne, når ejendommen skal værdiansættes 
ved beregning af andelskronen. Men siden 
2012 har antallet været vigende i takt med, 
at foreningerne har afventet nye offentlige 
vurderinger. Foreninger har derfor i stigende 
omfang, set i lyset af en uændret vurdering fra 
2012, valgt at gå over til en valuarvurdering.

I februar 2021 vedtog folketinget at afskaffe 
den offentlige ejendomsvurdering for er-
hvervsejendomme herunder private andels-
boligforeninger. En afskaffelse der vil ramme 
andelsboligforeningerne fremover ved bereg-
ning af andelskronen.

På ABF’s opfordring blev et udvalg derfor 
nedsat af Regeringen, og dette udvalg har nu 
igennem en tid analyseret konsekvenser for de 
private andelsboligforeninger som følge af af-
skaffelsen af fremtidige offentlige vurderinger. 

Udvalgsarbejdet er mundet ud i en redegø-
relse, der kort før jul blev afleveret til Inden-
rigs- og Boligminister Kaare Dybvad (S).

Negative konsekvenser
Redegørelsen viser klart, at en afskaffelse af 
den offentlige vurdering vil få negative konse-
kvenser for et stort antal foreninger, der i dag 
anvender den offentlige vurdering.

Uden for de store byer er det fortsat den 
offentlige vurdering fra 2012 der anvendes 
i op imod halvdelen af andelsboligforenin-
gerne, når ejendommen skal værdiansættes 
ved beregning af andelskronen. Men siden 
2012 har antallet været vigende, i takt med 
at foreningerne har afventet nye offentlige 
vurderinger. Foreninger har derfor i stigende 
omfang – set i lyset af en uændret vurdering 
fra 2012 - valgt at gå over til en valuarvurde-
ring. Og denne udvikling vil fortsætte, hvis 
der ikke findes en løsning, der som minimum 
sikrer, at 2012-vurderingen ikke fortsat taber i 
værdi som følge af inflationen.

Løsningsmodeller
Udvalget, der har bestået af repræsentanter fra 
Ejendom Danmark, Dansk Ejendomsmægler-
forening, Skatteministeriet, Bolig- og Plan-

Forslag til ændret 
beregning af 
andelsværdien
Skal en andelsboligforening have nye muligheder for 
prisfastsættelse af ejendommen?  Det blev et udvalg 
nedsat af Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad sat til 
at undersøge i 2021.  Nu er udvalget færdigt med sit arbejde, 
og er kommet med nogle løsningsforslag og anbefalinger.

 LISE CLEMMENSEN

UDVALG

Mange for-
eninger har følt 

sig nødsaget 
til at bruge 

valuar, fordi den 
offentlige vur-

dering ikke er 
blevet fornyet 

siden 2012.
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Andelsboliger fordelt efter landsdele og værdiansættelsesprincip, primo 2020

FORDELING PÅ VÆRDIANSÆTTELSESPRINCIP I PROCENT

København by

Københavns omegn

Nordsjælland

Østsjælland

Vest- og Sydsjælland

Bornholm

Fyn

Sydjylland

Østjylland

Vestjylland

Nordjylland

styrelsen, Indenrigs- og Boligministeriet samt 
ABF, peger på en model, hvor 2012-vurderin-
gen nettoprisindekseres. 

- En mulighed for at kunne nettoprisindek-
sere 2012- vurderingen vil givetvis være en 
brugbar løsning for andelsboligforeninger, der 
med årene ikke ønsker  at blive tvunget over 
i en udgift til en valuarvurdering. Foreninger, 
som samtidig ønsker en løbende regulering af 
2012-vurderingen, så 2012-vurderingen ikke 
med tiden taber i værdi, siger direktør i ABF, 
Jan Hansen.

ABF tror, at en indekseret 2012-vurdering vil 
have betydning for andelsboligforeningerne.

- Meldingen fra mange foreninger er, at hvis 
der kan findes en løsning, der ikke udhuler 
værdien af 2012-vurderingen, så vil den løs-
ning være at foretrække fremfor en udgift til 
en valuarvurdering. Den årlige udgift til valu-
aren kan ofte beløbe sig til en udgift svarende 
til mellem kr. 1.000 – 2.000 kr. pr. andelsbolig.  

Valuar
Udvalget har også set nærmere på de for-
eninger som, , allerede har følt sig presset over 
i årlige valuarvurderinger, bl.a. på grund af de 
manglende offentlige vurderinger

ANDELSBOLIGDAGE 2022
På ABF’s Andelsboligdage i Vejle den 19. marts og i Viborg den 20. marts vil 
ABF orientere nærmere om udvalgets redegørelse og anbefalinger. ABF vil 
også uddybe nogle af overvejelser, som den enkelte forening bør foretage 
forud for forårets mange generalforsamlinger rundt om i landet. 

Tilmeld jer andelsboligdage på www.abf-rep.dk
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ANSKAFFELSESPRISEN VALUARVURDERING OFFENTLIG VURDERINGARVURDERING

Kilde: Bolig- og Planstyrelsen

Udvalget anbefaler i redegørelsen, at gyldig-
hedsperioden for valuarvurderingerne ændres 
fra de nuværende 18 måneder til 2 ½ - 3 ½ år, 
og dermed mindsker en andelsboligforenings 
udgifter til løbende valuarvurderinger.

ABF har i udvalgsarbejdet støttet op om-
kring en forlængelse af gyldighedsperioden 
for valuarvurderinger.

- En forlængelse vil have stor betydning for 
mange andelsboligforeninger, både dem der 
i dag anvender valuarvurderinger, men også 
for dem, der har gået og overvejet at overgå til 
valuarvurderinger, men har holdt sig tilbage 
pga. den store årlige udgift til valuaren, slutter 
Jan Hansen. 
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TEMA

GENERALFORSAMLING

Velkommen til Generalforsamling 
i A/B Solfryd
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DU SIDDER MED PAPIRERNE til den kommende generalfor-
samling mellem hænderne og bladrer i regnskabet for at 
finde hoved og hale i din andelsboligforenings økonomi. 
På side 11 kan du ånde lettet op. Boligafgiften bliver på 
samme niveau som sidste år. 

Men så er der forslaget om nye carporte og en renovering 
af fælleshuset. Det hele lyder både godt og tiltrængt, men 
også ret dyrt. Hvis forslagene vedtages, kan boligafgiften 
så holdes i ro? tænker du. Du må vist hellere dukke op til 
generalforsamlingen, ikk’?

Som andelshaver er der mange gode grunde til at del-
tage i foreningens generalforsamling. Det fortæller Anne 
Kristensen, der er juridisk chef i ABF.

– Generalforsamlingen er den almindelige andelsha-
vers mulighed for at gøre sin indflydelse gældende. Det 
er også her, man kan stille forslag, så man selv kan være 
med til at påvirke tingene i andelsboligforeningen, forkla-
rer hun.

Generalforsamlingen er andelsboligforeningens øverste 
myndighed og sætter retningen for, hvordan ejendommen 
skal drives, og hvordan økonomien skal hænge sammen. 
Derfor er det ifølge Anne Kristensen vigtigt, at man prio-

VÆR MED 
DER,HVOR 
BESLUTNINGERNE 
TRÆFFES
Skal boligafgiften holdes i ro, eller 
er det i år, at I skal investere i el- 
ladestandere? På generalforsam-
lingen kan du som andelshaver 
være med til at få indflydelse på 
de små og store beslutninger, der 
træffes omkring jeres ejendom. 

 JAN KLINT POULSEN   PCH.VECTOR   PRIVATFOTOS
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1. JANUAR 2022
Regnskab
A/B Solfryd har et regnskabsår, som 
slutter den 31. december hvert år. 
Et regnskabsår varer 12 måneder, 
og det er foreningens kasserer eller 
administrator, der i løbet af året har 
holdt styr på indtægter og udgifter. 
Når regnskabsåret er afsluttet, 
udarbejder en revisor A/B Solfryds 
årsregnskab. 

Planlægning og budget
Bestyrelsen mødes og drøfter, om 
der er udgifter til fremtidige pro-
jekter, som skal med i regnskabet, 
fx udgifter til maling af facaden. 
Bestyrelsen indhenter tilbud, 
typisk fra tre forskellige firmaer, 
og afsætter penge til projektet i 
budgettet for det kommende år. 
Måske er det nødvendigt, at andel-
shaverne i A/B Solfryd skal betale 2 
% mere om måneden i boligafgift, 
og den mulige fremtidige indtægt 
skal også fremgå af budgettet, 
ligesom en boligafgiftsforhøjelse 
skal vedtages af andelshaverne på 
foreningens generalforsamling.

22. MARTS 2022
Dato offentliggøres
Hele idéen med at afholde en 
generalforsamling er at træffe 
beslutninger i fællesskab. Derfor er 
det også vigtigt, at så mange af A/B 
Solfryds andelshavere som muligt 
kan deltage. Derfor skal bestyrelsen 
med brev eller opslag senest fire 
uger inden generalforsamlingen in-
formere andelshaverne om datoen, 
så de kan sætte kryds i kalenderen.

5. APRIL 2022
Indkaldelse
Alle andelshavere i A/B Solfryd har 
nu modtaget indkaldelsen til gene-
ralforsamlingen, som indeholder 
dagsorden, årsregnskab og bilag til 
forslag. 

Hvornår kan jeg som andelshaver 
stille forslag? Hvad er indholdet i en 
dagsorden? Og hvem styrer slagets 
gang? ABFnyt guider dig igennem 
generalforsamlingens faser, så I 
ude i foreningerne er godt rustede 
til de kommende generalforsam-
linger – både som andelshaver og 
bestyrelse.

NÅR 
BEBOERDEMOKRATIET 
SPILLER

GENERALFORSAMLING 
I A/B SOLFRYD

riterer at deltage som andelshaver.
– Når man deltager i gene-
ralforsamlingen, så er man 

med til at træffe beslut-
ningerne. Ellers overla-

der man det til andre 
at bestemme ret-
ningen for, hvad der 
skal ske med ejen-
dommen, hvordan 
den vedligehol-
des, og hvilke 
forbedringer der 
skal udføres. Der 
er jo mange ting, 
som påvirker den 
enkeltes økonomi 

og det sted, man 
bor, siger hun. 

Vigtigt, at man mødes 
Flemming Dahl er advokat 

og partner i Advokatfirma-
et Abel & Skovgård Larsen i 

Århus. Med sine mange års erfaring 
som ejendomsadministrator for andels-

boligforeninger har han også gode råd med på vejen til andelshavere, 
der måske står foran deres første generalforsamling.

– Jeg synes, det er vigtigt, at man som andelshaver mødes med sine 
naboer i hvert fald den ene gang om året. Det er det faktisk ikke alle, 
der gør, fortæller han. 

— Det er vigtigt at møde op for at blive orienteret om, hvad der sker 
i foreningen, og for at gøre sin indflydelse gældende. Og så er det i 
øvrigt vigtigt at påtage sig sin del af arbejdet i en andelsboligforening, 
mener han.

Når Flemming Dahl indtager rollen som dirigent på en generalfor-
samling, er det vigtig for ham, at alle får en god oplevelse med sig. 

– Min rolle er helt overordnet at få afviklet en generalforsamling på 
en ordentlig måde, så andelshaverne går trygge fra mødet med en god 
fornemmelse og gerne i godt humør, fortæller Flemming Dahl.

For Flemming Dahl er det vigtigt, at andelshaverne mødes og bliver 
betrygget i, at deres forening har det godt, og at de forstår, hvordan 
ejendommen er administreret, og hvordan regnskabet er bygget op. 

– Dét at få oversat dokumenterne og regnskabet på en måde, så 
andelshaverne forstår, hvad det her går ud på, det synes jeg faktisk er 
det vigtigste. Jeg forventer selvfølgelig, at de har forberedt sig inden 
mødet ved at læse materialet, men jeg ved jo godt, at de fleste nok 
mest har bladret igennem for at se regnskabsnoten med beregningen 
af andelskronen, lyder det med et glimt i øjet fra Flemming Dahl.

Det gode forslag
Hvis man som andelshaver ønsker at ændre noget i andelsboligfor-
eningen, kan man stille et forslag til generalforsamlingen. Her er det 
vigtigt, at man gør et grundigt forarbejde og beskriver sit forslag så 
godt, at de øvrige andelshavere rent faktisk kan tage stilling til det.

ABF’s juridiske chef, Anne Kristensen, oplever, at en del forslag 
slet ikke egner sig til afstemning, fordi de ikke er tilstrækkeligt be-
skrevet.

TEMA

GENERALFORSAMLING

Det e
r v

igtig
t, at man som andelshaver mødes med sine naboer



Få et andelsboliglån med en 
variabel rente fra 2,40 %*

Læs mere om vores andelsboliglån på www.spks.dk/andel eller kontakt os på tlf. 5957 6050

*HVAD KOSTER DET AT LÅNE 500.000 KR.?
Andelsboliglån ydes belåningsmæssigt op til en værdi, der fastsættes ud fra sparekassens vurdering af andelsboligforeningens ejen-
dom. Lånet er med en pålydende variabel rente fra 2,40 % til 5,50 % og en løbetid op til 30 år.

Ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr., en variabel debitorrente på 2,42-5,61 % p.a. (årlig pålydende rente inkl. rentes rente) og en 
løbetid på 30 år er de månedlige ydelser 2.021-2.936 kr. ÅOP er 2,7-6,0 % før skat. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, er 727.494-
1.057.027 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 227.494-557.027 kr.

Lånet kræver normal kreditgodkendelse, helkundeforhold i sparekassen samt pant i andelsboligen for lånebeløbet. Gebyr for adkom-
sterklæring er ikke medregnet i ÅOP.

Tilbuddet gælder i vores markedsområde på Sjælland og Fyn til og med den 28. februar 2021. 

HAR DU DET RIGTIGE 
ANDELSBOLIGLÅN?
Med det rigtige lån kan du få mere luft i økonomien. 
Vi tilbyder dig et lån med en lav rente, en personlig  
rådgiver og hurtige svar.

ann_abf_bladet.indd   1ann_abf_bladet.indd   1 25.09.2020   12.4625.09.2020   12.46
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Måske brænder du for at lave mad. 
Måske er du en tålmodig nabo.  
I kommer begge to til at kunne lide 
vores døre. 

Vi fremstillede vores allerførste dør, 
så den kunne modstå brand. Det 
var 1942. Siden har hver eneste dør, 
vi har udviklet, haft et vigtigt formål. 
At stoppe tyve, støj, brand, giftige 

gasser, træk og mados. At sørge for,  
at du kan bo trygt, sikkert og godt. 

Vores virksomhed har også et tydeligt 
formål. At hjælpe dig med det, du har 
brug for for at få den rette hoveddør til 
din lejlighed. Og at gøre det så enkelt 
som muligt at skifte den du har. 

Læs mere på daloc.dk/trygthjem

DALC0010_Print-ad_TheCook-NonPro_DK_Abf-Nyt_210x285.indd   1DALC0010_Print-ad_TheCook-NonPro_DK_Abf-Nyt_210x285.indd   1 2020-12-04   13:282020-12-04   13:28

Dagsorden
A/B Solfryd følger ABF’s stan-
dardvedtægter, som indeholder 
en klart defineret dagsorden, der 
gør det nemt og overskueligt for 
foreningens bestyrelse at sætte 
rammerne for generalforsamlingen. 
Dagsorden:

1.  Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse af årsrapport og
 eventuel revisionsberetning samt  
 godkendelse af årsrapporten
4.  Forelæggelse af driftsbudget til  

 godkendelse og beslutning om 
 fastsættelse af boligafgiften
5. Forslag
6. Valg
a) Formand
b) Bestyrelse
c) Suppleant
7. Eventuelt.

11. APRIL 2022
Forslag fra andelshavere
Senest otte dage før generalfor-
samlingen skal bestyrelsen have 
modtaget eventuelle forslag fra 
andelshavere i A/B Solfryd. Efter-
følgende skal bestyrelsen senest 
fire dage før generalforsamlingen, 
i vores eksempel den 15. april, gøre 
alle andelshavere opmærksomme 
på, at forslag fra andelshavere også 
bliver behandlet på generalforsam-
lingen. Det kan blandt andet ske 
ved, at bestyrelsen udsender en 
opdateret dagsorden.

15. april 2022
Forslag offentliggøres
Andelshavere i A/B Solfryd får 
besked, hvis der er kommet forslag 
til generalforsamlingen fra en eller 
flere af de andre andelshavere. De 
fire dage sikrer, at alle andelsha-
vere nu har mulighed for at sætte 
sig ind i eventuelle nye forslag, og 
sikrer også, at debatten på den 
kommende generalforsamling tages 
på et oplyst grundlag.

19. april 2022
Generalforsamling
Så går det løs. Der er naturligvis 
købt drikkevarer ud over lidt godt til 
ganen, som alle forsyner sig med, 
inden man går i gang. Der er også 
en stol til alle. Det er nemlig også 
hyggeligt at mødes med sine nabo-
er i A/B Solfryd og træffe beslut-
ninger om den fælles ejendom. Og 
snakken går lystigt, indtil forman-
den beder om ro, så generalforsam-
lingen kan gå i gang. 

– Har man et forslag, der koster penge, så er man nødt til at finde 
ud af, hvor meget forslaget koster, og lige så vigtigt, hvordan det tæn-
kes finansieret, siger hun. 

– Ellers kan man ikke stemme om det på generalforsamlingen.
At et forslag skal være konkret og gennemskueligt, er Flemming 

Dahl meget enig i. Med sine mange års erfaring ved han, at et upræ-
cist forslag ikke kan stemmes igennem på en generalforsamling. 
Derfor opfordrer han altid bestyrelsen i de andelsboligforeninger, 
han samarbejder med, til at hjælpe andelshaverne med at kvalificere 
deres forslag, hvis de ikke er præcise nok. 

– Et godt forslag er stillet, sådan at man kan stemme om det med et 
ja eller nej, forklarer Flemming Dahl.

ABF har udarbejdet et standarddokument til formulering af forslag, 
der guider andelshaverne og bestyrelsen igen-

nem processen i udarbejdelsen af forslag 
til generalforsamlingen. Dokumentet 

kan hentes på ABF’s hjemmeside.

Hvis du ikke kan deltage …
Er man som andelshaver af 
forskellige grunde forhindret 
i at deltage på generalfor-
samlingen, kan man, hvis 
man følger ABF's standard-
vedtægter, give fuldmagt 
til en anden andelshaver 
i ejendommen. Man kan 
også give fuldmagten til en 

ægtefælle eller en myndig 
person i husstanden. På den 

måde kan man, trods sit fra-
vær, alligevel give sin stemme 

til kende, når der skal stemmes 
om vigtige forhold i foreningen, 

forklarer Anne Kristensen.
Og netop antallet af andelshavere, der er 

repræsenteret på generalforsamlingen, er i nogle tilfælde afgørende 
for, om et forslag kan vedtages. 

Anne Kristensen forklarer, at de fleste forslag kræver et simpelt 
flertal blandt de tilstedeværende andelshavere, men:

– Så vil der altid i flertalsbestemmelsen, hvis man følger ABF’s 
standardvedtægter, være nogle opremsende ting, som kræver et kva-
lificeret flertal – typisk gælder det, at to tredjedele af samtlige mulige 
stemmer skal være repræsenteret og med et flertal på mindst to tred-
jedele af ja- eller nejstemmer. Hvis vi er ovre i frasalg af foreningens 
ejendom, kræver vedtægterne helt op til fire femtedele af samtlige 
mulige stemmer, og der kan også være ting, der kræver enstemmig-
hed.

Det er derfor altid en god idé at kende til vedtægterne i din andels-
boligforening.

En typisk generalforsamling varer ifølge Flemming Dahl to timer, 
når alt skal afvikles med et par forslag og lidt debat. 

Efter generalforsamlingen udsendes et beslutningsreferat, der 
indeholder de væsentligste informationer fra mødet. Anne Kristensen 
opfordrer bestyrelserne i andelsboligforeningerne til at læse ABF’s 
standarddokument til beslutningsreferat. I dokumentet gennemgår 
ABF de ting, man skal dokumentere, og vejleder til, at man ikke tager 
unødvendige personoplysninger med i referatet. 

TEMA

GENERALFORSAMLING

Vær med til bestemme hvem der vælges til b
estyre

lsen
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Måske brænder du for at lave mad. 
Måske er du en tålmodig nabo.  
I kommer begge to til at kunne lide 
vores døre. 

Vi fremstillede vores allerførste dør, 
så den kunne modstå brand. Det 
var 1942. Siden har hver eneste dør, 
vi har udviklet, haft et vigtigt formål. 
At stoppe tyve, støj, brand, giftige 

gasser, træk og mados. At sørge for,  
at du kan bo trygt, sikkert og godt. 

Vores virksomhed har også et tydeligt 
formål. At hjælpe dig med det, du har 
brug for for at få den rette hoveddør til 
din lejlighed. Og at gøre det så enkelt 
som muligt at skifte den du har. 

Læs mere på daloc.dk/trygthjem
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I A/B Solfryd byder foreningens 
formand velkommen. Formanden 
foreslår foreningens administra-
tor som dirigent og foreningens 
kasserer som referent. Begge bliver 
valgt. Herefter gennemgår dirigen-
ten de enkelte punkter i dagsorde-
nen og holder styr på afstemninger, 
eventuelle fuldmagter, antal ja- og 
nej-stemmer etc.  
Er der andelshavere, som har 
fremsat forslag, får de ordet, inden 
der stilles spørgsmål og stemmes. 
Alle andelshavere kan stille op til 
posten som formand, bestyrelses-
medlemmer og suppleanter. Efter 
en veloverstået generalforsamling 
er der pizza, rødvin og hyggesnak. 

2. MAJ 2022
Konstituerende bestyrelsesmøde
Bestyrelsen, som blev valgt på 
generalforsamlingen i A/B Solfryd, 
mødes for første gang. Den første 
opgave består i at godkende og 
underskrive det referat, som 
sekretæren har skrevet, og husker 
selvfølgelig, at dirigenten også skal 
skrive under på referatet. A/B Sol-
fryd har gjort det til rutine at bruge 
det første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen til, i fælles-
skab, at udfylde nøgleoplysnings-
skemaet i forbindelse med salg 
– altså det, som gælder foreningen. 
Det giver nemlig nye medlemmer i 
bestyrelsen praktiske informatio-
ner om antal andele, foreningens 
stiftelsesår, ejendommens energi-
mærke etc. og er en god måde at få 
sat gang i bestyrelsesarbejdet på 
– for både erfarne og nybegyndere. 
Bestyrelsen løber også forretnings-
ordenen igennem.

19. MAJ 2022
Referat
Senest en måned efter at andelsha-
verne mødtes til generalforsamling 
og nabohygge, modtager de et 
underskrevet referat sammen med 
bestyrelsens beretning. Nu er alle 
andelshavere klædt på med de 
vigtigste informationer i forhold til 
foreningens drift og udvikling i det 
kommende år.

Tidslinjen tager udgangspunkt i 
ABF’s standardvedtægter 2014:
Download vedtægter på 
www.abf-rep.dk > 
Standarddokumenter
Download folderen 
”Tryg i bestyrelsen” på
www.abf-rep.dk > Rådgivning > 
Pjecer og publikationer

JIMMI SVENSSON, 
Formand
A/B Kildegaardsparken II
Odense
29 andele 

Hvor mange deltager på jeres 
generalforsamling? 
Ca. 20 andele, og her kan sagtens 
være to personer fra hver andel med

Hvor lang tid varer jeres 
generalforsamling? 
Ca. to timer, og så går vi til det sociale 
bagefter.

Har I sociale aktiviteter før eller 
efter generalforsamlingen? 
Vi spiser smørrebrød efter generalfor-
samlingen.

Afvikler I digitale  
generalforsamlinger? 
Nej. Vedtægterne giver ikke mulighed 
for det.

Hvilke emner havde I på dagsordenen 
på sidste generalforsamling? 
I interesseliste og salgsudvalg som 
forslag. Indkøb af plantekasser samt 
forslag om husorden.

Hvilke emner har I på dagsordenen 
på den næste GF? 
Om vi skal beholde udtrykket (flere 
farver på andelene), eller om vi skal 
ensarte farverne.

Havde I forslag fra andelshavere? 
Ja. Indkøb af plantekasser og forslag 
om husorden

Hvordan ser jeres drømmegeneral-
forsamling ud?
Alle andele deltager eller sender 
fuldmagt hertil. Varighed på to timer 
og socialt samvær efterfølgende.

KENNETH STRAND JACOBSEN
Formand
A/B Moeslund
Rønde
22 andele 

Hvor mange deltager på jeres 
generalforsamling? 
Der deltager typisk omkring 20.

Hvor lang tid varer jeres 
generalforsamling? 
Den varer højst to en halv time inklu-
sive en let anretning.

Har I sociale aktiviteter før eller 
efter generalforsamlingen? 
Vi spiser sammen inden mødet

Afvikler I digitale generalforsam-
linger? 
Nej, det gør vi ikke.

Hvilke emner havde I på dagsordenen 
på sidste generalforsamling? 
Forelæggelse af årsrapport/driftsbud-
get, valg etc.

Hvilke emner har I på dagsordenen 
på den næste GF? 
Det har vi ikke taget beslutning om 
endnu.

Havde I forslag fra andelshavere? 
Nej, det havde vi ikke.

Hvordan ser jeres 
drømmegeneralforsamling ud? 
Fuld deltagelse, gode konstruktive 
debatter og engagement fra alle i 
foreningen.

MØD EN 
FORMAND

MØD EN 
FORMAND

TEMA

GENERALFORSAMLING



Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør 
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varme-
forbrug – effektivt, sikkert, transparent!

Vi leverer:
		Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug 

og indeklima
		Kvalitetsregnskaber til tiden. 90% inden for 30 dage
		Adgang til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.

Vi skaber plads 
til livet!

Altanen giver ekstra plads til 

morgenkaffen, barnevognen, 

en god bog eller hygge 

med vennerne.  

Nyd solen og den friske luft, 

hjemme  hos dig selv. 

Bylivet på den gode måde. 

www.balco.dk

tel: 36 46 42 60 
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”KAN ALLE og enhver benytte 
andelsboligforeningens lade-
standere?” ”Hvordan skal man 
forholde sig, hvis andelsboligfor-
eningen har eget solcelleanlæg?”

Festsalen på Randers HF & 
VUC er fyldt med 71 spørgelyst-
ne andelshavere fra 43 andels-
boligforeninger, da de er mødt 
op til det andet af foreløbig fire 
møder om etablering af ella-
destandere. Møderne indleder 
det nye ABF-medlemstilbud 
”Mød Eksperterne”. 

Planen er, at der årligt skal 
afvikles en række møder rund-
tomkring i landet om problem-
stillinger, der typisk er forbun-

det med større investeringer i 
andelsboligforeningerne.

At dømme ud fra tilslutnin-
gen til de første møder er der 
stor interesse for at møde re-
levante eksperter. Der er fuldt 
hus ved det første møde i Her-
ning, og ved mødet i Randers 
er der oprettet venteliste.

Jurist Jakob Holm Hansen 
fra ABF indleder mødet, der-
efter følger to leverandører af 
ladestandere fra henholdsvis 
Nortec og Clever. En repræ-
sentant fra Forenede Danske 
Elbilister byder derefter ind 
med generelle betragtninger 
omkring elbilisme, og ende-

lig giver en repræsentant fra 
Arbejdernes Landsbank et bud 
på finansiering.

Oplæggene er korte og 
præcise, så der er mulighed for 
at stille spørgsmål undervejs. 
Møderne varer typisk tre timer 
med starttidspunkt sidst på 
eftermiddagen. Midtvejs er 
indlagt en kaffepause, som 
mødedeltagerne kan benytte 
til at stille specifikke spørgs-
mål til eksperterne. Møderne 
slutter af med spisning.

ABF modtager meget gerne 
forslag til mødeindhold fra med-
lemmerne. Skriv til abf@abf-rep.
dk mrk. ”Mød Eksperterne”.  

Masser af spørgsmål 
til eksperterne
Første runde af ABF´s nye koncept ”Mød Eks-
perterne” er afviklet med stor tilslutning. På 
de fire første møder svarede fem eksperter på 
spørgsmål om ladestandere til elbiler.

 JAKOB KEHLET    KIRSTEN ADLER

ARRANGEMENT

MØD EKSPERTERNE

LÆS PROGRAM FOR 2022 
OG TILMELD JER VIA 

WWW.ABF-REP.DK
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RIKKE BYRHOLT DARØ
A/B Skovparken II 
8464 Galten
12 andelsboliger

Hvorfor deltager du?
Jeg repræsenterer besty-
relsen, som har besluttet, 
at vi skal sikre os et godt 
grundlag at melde tilbage 
til generalforsamlingen om 
mulige løsninger. Endnu 
har ingen i andelsboligfor-
eningen elbiler, så vi står 
ikke med et akut problem.

Hvad har du fået ud af at 
deltage?
Jeg har fundet ud af, at 
der findes forskellige 
løsninger, og at man 
blandt andet skal overveje, 
hvordan man sikrer sig, 
at andre, der ikke bor i 
andelsboligforeningen, 
optager pladsen ved 
andelsboligforeningens 
ladestandere.

Kan du anbefale ”Mød 
Eksperterne” til andre?
Ja, bestemt. Jeg vidste 
ikke så meget, inden 
jeg kom – jeg havde for 
eksempel ingen anelse om 
de tekniske overvejelser 
omkring strømtilførslen til 
ladestanderne.

MADS DAU KØHLER
A/B Havkærvænget
8381 Tilst
13 andelsboliger

Hvorfor deltager du? 
For 14 dage siden fik jeg 
en Tesla og er den første 
elbilejer i andelsboligfor-
eningen. Lige nu kører jeg 
halvanden kilometer hen 
til en superladestander, 
når bilen skal lades op, 
men det vil være nemme-
re at have adgang til en 
ladestander ved min bolig. 
Min kone er næstformand 
i bestyrelsen, og hele 
bestyrelsen er indstillet 
på, at der skal findes en 
løsning i andelsboligfor-
eningen.

Hvad har du fået ud af 
mødet?
Andelsboligforeningen har 
allerede fået et tilbud om 
installation af ladestan-
dere fra vores lokale 
elselskab, men det er 
interessant at høre, hvad 
de andre leverandører kan 
tilbyde. 

Kan du anbefale ”Mød 
Eksperterne” til andre?
Jeg havde i forvejen sat 
mig ret godt ind i sagerne, 
så jeg var i stand til at 
stille nogle kvalificerede 
spørgsmål til eksperterne. 
Jeg synes, at jeg har fået 
nogle gode svar.

MØD EN 
ANDELSHAVER

MØD EN 
ANDELSHAVER MØD EN 

ANDELSHAVER

METTE LOUISE MØLLER
A/B Hovslaget
8520 Lystrup
23 Antal andelsboliger

Hvorfor deltager du?
Generalforsamlingen har 
givet os bemyndigelse til at 
undersøge mulighederne 
for at opstille ladestandere. 
Vi skal have renoveret og 
udvidet vores p-plads, og det 
vil være naturligt at tænke 
elstandere ind i den løsning. 
Vi har endnu ingen elbiler i 
andelsboligforeningen, men 
det hænder, at der er besøg 
af elbilister, og det bliver 
sandsynligvis relevant for 
andelshaverne om få år. På 
den anden side har vi flere 
+80 andelshavere, og det er 
måske ikke så interessant 
for dem. 

Hvad har du fået ud af 
mødet?
Jeg er også blevet klogere 
på de forskellige løsninger, 
man kan benytte sig af ved 
afregning fra ladestander-
ne. Jeg er nok indstillet på 
den løsning, der involverer 
andelsboligforeningen og 
dermed bestyrelsen mindst 
muligt.

Har du selv elbil?
Nej, men jeg har fået længere 
til arbejde og har i den forbin-
delse overvejet, om jeg skulle 
købe en.

Kan du anbefale ekspertmø-
derne til andre medlemmer af 
andelsboligforeninger?
Ja, det har været meget 
interessant at høre, hvad 
andre mener, og lytte til de 
spørgsmål, der bliver stillet til 
eksperterne.

Snakken går 
lystigt på "Mød 
eksperterne" 
arrangemen-
terne og er en 
oplagt chance 
for at netvær-
ke med andre 
foreninger.
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ARRANGEMENTET ER GRATIS 
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ANDELS
BOLIGDAG

ABF har hermed fornøjelsen af at invitere 
bestyrelsen i jeres forening til årets an-
delsboligdag. Vi håber , at I har tid og lyst 
til at deltage.

Andelsboligdagen er en fast tradition 
i ABF – en dag, hvor vi mødes for at få 
konkret viden og ny inspiration med 
hjem til arbejdet i egen forening. En dag 
som byder på faglige oplæg, praktiske 
erfaringer fra andre foreninger, debat 
og seneste nyt om, hvad der sker på den 
politiske front.

Mød de professionelle aktører
På andelsboligdagen er der også et ud-
stillingsområde, hvor I kan møde profes-
sionelle aktører, der står klar til at tage en 
snak om udf ordringerne i jeres forening. 

2022

Udstilling

Ventelister Det politiske hjørne

Blandet beboersammensætning

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER ER
Else Risum Jakobsen, 6000 Kolding
Martin Dallgaard, 9600 Aars
Inge Lykke Nielsen, 4174 Jystrup

Løsningsord i november-nummeret var ”Grønne fællesskaber”.
Indsend dette nummers løsningsord senest 1. marts 2022 og vær med 
i konkurrencen om lækker chokolade. Kun én besvarelse pr. husstand.

Kuponen sendes til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. Sal, 1606 Kbh. V 
eller til krydsord@abf-rep.dk mærket "Løsning kryds og tværs". 
Husk at skrive din postadresse i mailen.

Løsning

Navn

Adresse

KRYDSORD
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DØGNVAGT
AUTORISERETROTTESPÆRREMONTØR

DØGNVAGT

Kloakarbejde 
Som autoriseret kloakmester udfører 
vi alt indenfor kloakarbejde:
- Udskiftning af brønde
- Reparation af kloakledninger
- Omfangsdræn
- Regnvandssikring / Højvandslukker

Spørg os om kloak  
og klimaløsninger

Kranbil
Vi hjælper med levering af jord og 
grus, bortkørsel af jord, bygge- og 
haveaffald.

Rottesikring 
Med millioner af rotter i byen, sikrer 
vi jeres kloaksystem med rottespær-
rer, så rotterne ikke kan trænge ind 
i boligerne. Vi er autoriseret rotte-
spærremontør.

Døgnvagt 
Vi står klar til at rykke ud på alle akut-
te opgaver 24/7 – 365 om året. Ring 
på vores akut-nummer 32 15 29 29, 
så er vi på vej.

Serviceaftaler 
Undgå uforudsete problemer. Med en 
serviceaftale vedligeholder vi jeres 
kloaksystem. Vi kommer fast efter 
aftale. En serviceaftale kan dække:
- Sugning samt spuling af sandfangs-

brønde, vejbrønde og pumpebrønde
- Rensning af faldstammer
- Service af højvandslukker og rotte-

spærrer

Kloakservice 
Vi udfører alt indenfor kloakservice og 
slamsugning:
- Rensning af stoppet afløb
- Rensning af faldstammer
- Sugning samt spuling af brønde
- Sugning af brønde i P-kældre
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Hos Anchers arbejder vi med haveanlæg, hos både pri-
vate og erhvervskunder. Der er ingen opgave som er for 
stor eller for lille. Vores dygtige fagfolk sætter et præg 
på, at lave et godt finish. Vi har massere af erfaring og 
kan komme med kreative og stærke løsninger til netop 
dit næste projekt. Vi udfører bla.: 
• Anlæg - Brolægning
• Beplantning
• Vedligeholdelse
• Træpleje
• Vinterservice

ANLÆGSOPGAVER, 
GRØN VEDLIGEHOLDELSE, 

TRÆPLEJE OG 
VINTERBEREDSKAB

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
nicklas@anchers.dk

Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud og lad os tage en snak om 
alt det vi kan tilbyde jer, for et 

frugtbart fremtidigt samarbejde.
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HVORDAN ER DET LIGE MED...

Hvem bestemmer regler for hæk eller hegn 
rundt om en andelsbolig? 
Det er som udgangspunkt foreningens generalforsam-
ling, som kan fastsætte regler for højden på hækken eller 
farven på hegnet, men det kan også fremgå af en lokal-
plan. Det er en god idé at nedfælde reglerne i foreningens 
husorden. Er der ikke fastsat regler, er det som udgangs-
punkt naboerne, der må blive enige, dog med det forbe-
hold, at forandringer skal godkendes af bestyrelsen.

Hvem bestemmer højden på træer og buske på 
fællesarealer?
Det samme gør sig gældende her. Foreningen kan fast-
sætte regler for højde eller eventuelt type af beplant-
ning på en generalforsamling, eller det kan fremgå af en 
lokalplan. 

Hvad kan foreningen gøre, hvis en andelshaver 
ikke respekterer regler for grønne arealer?
Hvis en andelshaver ikke overholder den fastsatte højde 
for hæk eller træer, bør bestyrelsen tage en dialog med 
andelshaveren. Dette kan følges op skriftligt med en 
indskærpelse om, at andelshaveren inden for en angiven 
frist skal rette op på forholdet. 

Må andelshavere beskære grene, som hænger 
ud over hækken rundt om boligen?
Hvis naboens grene fx kan skade et fælles hegn eller hin-
drer dig i at komme til med græsslåmaskinen, må du som 
udgangspunkt gerne kappe grenene af, hvor de krydser 
grænsen til dit brugsretsområde. Vi anbefaler dog, at 
du tager en dialog med naboen først. Er der tale om en 
sikkerhedsfare, bør du kontakte bestyrelsen.

Gælder hegnsloven mellem andelshavere?
Nej, hegnsloven regulerer forholdet mellem to forskel-
lige grundejere og altså ikke andelshaverne imellem på 
foreningens grund. Foreningen kan dog læne sig op ad 
principperne i hegnsloven, når generalforsamlingen skal 
fastsætte regler, eller der opstår en uenighed mellem 
andelshavere.

ABF har udarbejdet en skabelon til indskærpelsesskri-
velse, som bestyrelsen kan downloade på abf-rep.dk.

HÆK OG 
HEGN?
De fleste foreninger har træer, buske 
og hække. De er kønne at se på, men det 
kan nogle gange være svært at blive enige 
om højden på de grønne omgivelser.

SPØRG EKSPERTEN

HÆK OG HEGN

 MALEHA ANSARI

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Jakob Holm 
Hansen
JURIST

Karin Monrad 
Fischer
JURIST

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST



AKTIVITETER

FORÅR 2022

DIGITALE GRATISARR.FYSISKE ARRANGEMENTER

7. JANUAR 
Dialogmøde
Kolding 1 7.00 – 19.30
Målgruppe: Andelshavere i 
kreds Sydjylland
Gratis

12. JANUAR
Høje grundværdier
Aalborg  19:00- 20:30
Holstebro  14:00-15:30 

13. JANUAR
Høje grundværdier
Aabenraa  14:00-15:30 
Esbjerg  17:30-19:00
Pris: 175 kr.

19. JANUAR
Høje grundværdier
Aarhus  16:00-17:30
Middelfart  20.00 - 21.30
Pris: 175 kr.

26. JANUAR
Høje grundværdier
Vordingborg  16:00-17:30
Holbæk   20.00 - 21.30
Pris: 175 kr.

17. JANUAR 
It-kriminalitet
Vejen 17.00 – 19.30
Målgruppe: Andelshavere i 
kreds Sydjylland
Gratis

2. FEBRUAR 
Dødsboer og 
udvidet overdragelse
Odense  17.00-20.00
Underviser: Jurist fra ABF
Gratis

28. FEBRUAR
Bestyrelsesansvar
Køge  17.00-20.00
Underviser: Nicholas 
Wantzin
Pris: 220 kr.

3. FEBRUAR 
Energimærkning
17.00-17.30

8 FEBRUAR 
Indberetning af  
salgspriser
16.00-16.45

25. FEBRUAR
Høje grundværdier
17.00 - 17.45

28 FEBRUAR 
Dirigentens rolle på  
generalforsamlingen
17.00-17.30

8. MARTS 
Andelsværdiberegningen 
16.00.-16.45

22. MARTS 
Driftsplaner 
16.00-16.45

6. APRIL 
Nyeste viden 
17.00-17.30

27. APRIL 
Ny i bestyrelsen 
17.00-18.00
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DIGITALE KURSER

1. MARTS 
Persondata
16-18.00
Underviser: Anne Kristensen, 
juridisk chef i ABF
Pris: 220 kr.

7. FEBRUAR
Bestyrelsesansvar
Hillerød  17.00-20 
Underviser: Nicholas Wantzin
Pris: 220 kr.

15. FEBRUAR
Dialogmøder
Billund  17.00 – 19.30
Målgruppe: Andelshavere i 
kreds Sydjylland
Gratis

19. FEBRUAR 
Andelsboligdag
Vejle  12.00-17.00 
Gratis

Andelsboligdag
Viborg  12.00-17.00 
Gratis

22. MARTS
Dialogmøder
Als  17.00 – 19.30
Målgruppe: Andelshavere i 
kreds Sydjylland
Gratis

29. MARTS
Indberetning af salgspriser
Fredericia  17.00-19.00
Underviser: Jurist fra ABF’s 
medlemsrådgivning

4. APRIL
Overdragelse
Holstebro  17.00-20.00
Underviser: Jurist fra ABF’s 
medlemsrådgivning
Pris: 220 kr.

5. APRIL 
Forbedringer og løsøre
Røde Kro  17.00-20.00
Underviser: Ole Dreyer
Pris: 220 kr.

HUSK
Alle fysiske 

aktiviteter kræver coronapas, og der vil være håndsprit 
m.m.



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.

Hos Beierholm hjælper vi mange små og store  
andelsboligforeninger med regnskaber og 
rådgivning, der gør en forskel. Skal vi også 
gøre en forskel for din forening?

Regnskab og rådgivning 

  der gør en forskel

Knud Højgaards Vej 9 | 2860 Søborg | Tel. 39 16 76 00 | beierholm.dk

Morten Egholm Alsted, statsaut. revisor 
Tlf. 20 10 27 40, mail: mna@beierholm.dk

Jørgen Andersen, senior manager 
Tlf. 40 31 80 16, mail: jga@beierholm.dk 

Kontakt os for en uforpligtende snak

Med OK Køkkenrenovering kan du få en 
bærdygtig køkkenrenovering med låger i  
præcis den farve, du går går og drømmer om.
Samtidig sparer du penge og gør en forskel
for miljøet, ved at genanvende dit gamle
køkkens skabe.   

Ring til din lokale OK Ekspert og bestil tid 
til et GRATIS hjemmebesøg 

     

ANDELS
BOLIGDAG
2022

VEJLE 
19. MARTS 

VIBORG 
20. MARTS

TILMELDING: 
WWW.ABF-REP.DK
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ANDELSLIV

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

 JAN KLINT POULSEN    JACOB NIELSEN

NOGLE DAGE kan det tage Monika Mortensen flere timer at 
aflevere sin skraldepose i containeren i baggården, fordi 
snakken let får taget i andelshaverne i A/B Bangs Minde, 
der har genfundet opskriften på det gode, tætte fællesskab i 
foreningen.

En del fraflytninger havde gjort, at mange nye andelsha-
vere var flyttet til A/B Bangs Minde. Det store hamskifte 
blandt beboerne medvirkede til, at gamle traditioner med 
fællesaktiviteter med årene døde ud, og relationerne mel-
lem andelshaverne var få eller ikkeeksisterende. Men sådan 
er det ikke længere i A/B Bangs Minde:

– Transformationen er nok især opstået efter corona, 
fortæller Monika Mortensen, der er formand i andelsbolig-
foreningen på Østerbro med 28 andele.

Når Monika Mortensen skal sætte ord på den omstilling, 
foreningen har oplevet, handler det meget om de samtaler, 
der har ført til først gode bekendtskaber og for nogles ved-
kommende også venskaber. 

– Vi sad i gården om formiddagen og om eftermiddagen 
under nedlukningen og mødtes til en kop kaffe og snakkede. 

DEJLIGT AT HAVE NOGEN 
AT KOMME ”HJEM” TIL

A/B Bangs Minde på Øster-
bro vinder prisen som ”Årets 

Andelsboligforening 2021”. 
Foreningen får prisen, fordi 

andelshaverne sammen er 
lykkedes med at vende en 

udvikling med få sociale fæl-
lesaktiviteter til et sprudlen-

de og aktivt sammenhold.

Årets A/B 2021



30   |   ABFNYT   |   JANUAR 2022

Jeg tror måske, det var på det tidspunkt, det 
spirende fællesskab kickstartede de initiativer, 
vi har sat i gang efterfølgende.

Det spirer og gror i foreningen
En af de nyere andelshavere i A/B Bangs Min-
de er Emilie Lykke Bjørnskov. Da hun flyttede 
ind i andelsboligforeningen, kastede hun sig 
hurtigt over de ubrugte plantekasser i gården 
og har siden brugt mange timer med jord og 
krydderurter mellem hænderne. Det har ikke 
kun fået afgrøderne til at spire, men også givet 
anledning til et utal af samtaler over bedene i 
gården, fortæller hun.

– Det, at jeg brugte meget tid nede i gården, 
betød, at jeg mødte en hel masse naboer, og 
så er det, man har den her dialog sammen. Så 
når man hurtigt videre til: ”Kan du lige hjælpe 
mig med ...?”, “Kan du passe min hund?” osv. 
Så jeg synes klart, vores gård og hverdagssnak-
kene er essensen i det gode naboskab.

Fællesskabsfølelse
Både Monika Mortensen og Herlie Rohrmann 
fortæller, at arbejdsdagene har været generator 
for, at fællesskabet i foreningen har blomstret 
og forgrenet sig. 

Da november bød på gysende halloweenstem-
ning, havde nogle af andelshaverne pyntet op 
i gården. Det skabte lidt liv i det ellers grå og 
kedelige vejr, fortæller de. Andre beboere har 
nu taget initiativ til at indrette en vinkælder, 
og fællesmiddage har også været på program-
met, dengang vejret inviterede til det.

At det hele har haft en stor betydning, mær-
ker man tydeligt hos Monika Mortensen, der 
ikke kan lade være med at vise sin stolthed 
over, hvad andelsboligforeningen har opnået 
sammen de seneste år. 

– Det er rart med fællesskabsfølelsen og det 
at have en forpligtigelse over for nogen og at 
have nogen at komme ”hjem” til, siger hun. 
Den følelse bekræfter de andre andelshavere.

Andre kan også gøre det
Hvis man kan genkende sin egen andelsbolig-
forening i den udgave, som A/B Bangs Minde 
var for blot et par år siden, er der faktisk gode 
råd at hente hos årets prisvindere, hvis man 
vil vende udviklingen.

Foreningens krydderurte-connaisseur, Emi-
lie Lykke Bjørnskov, giver det råd, at hvis man 
har en hobby eller særinteresse, som kan for-
enes med andelsboligforeningens faciliteter, 
så skal man ikke holde sig tilbage fra at skrive 
ud til naboerne og afsøge et fælles projekt.

Og så er de fælles arbejdsdage der, hvor man 
har mulighed for at få alle med, mener de tre 
andelshavere. Formand Monika Mortensen 
fortæller, at bestyrelsen gør meget ud af, at det 
ikke bare handler om at knokle på fra klokken 
10 til 15. 

– Der skal også være tid til alt det sociale, 
der styrker sammenholdet.

Derfor er der også fra bestyrelsens side 
lagt god tid ind til kaffepauser og uformelle 
samtaler i løbet af dagen, så andelshaverne 
kan få talt sammen og bruge dagen til at hygge 
sig med naboerne, mens de praktiske opgaver 
løses. 

ANDELSLIV

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

OM ABF-PRISEN
A/B Bangs Minde (28 andele) får prisen, fordi andelshaverne i fællesskab 
har vendt en negativ udvikling fra få sociale aktiviteter til et fantastisk 
sammenhold med fællesspisning, de handler ind for hinanden, hvis naboen 
er syg, eller hjælper med at samle et nyindkøbt møbel. Vi hører tit, at 
fællesskabet har trange kår i de hektiske storbyer. A/B Bangs Minde har 
bevist, at andelshavere, med få greb, kan få et blomstrende fællesskab op 
at stå – også i København.
ABF ønsker at synliggøre de mange sunde og veldrevne andelsboligfor-
eninger, og i år har temaet været ”Fællesskab”. Vinderne får 5.000 kr. og ét 
års gratis medlemskab af ABF.

Hjemsendelse 
under coro-
nakrisen er 
været med til at 
hjælpe fælles-
skabet på vej i 
den københavn-
ske forening.

Se video fra 
A/B bangs Minde på 

www.abf-rep.dk
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FORNY EJENDOMMENS FALDSTAMMER 
UDEN NEDBRYDNING 

Utætte faldstammer kan medføre alvorlige skader på bygninger og gener 
for beboerne. Med vores strømpeforing sikres en ukompliceret og hurtig 
renovering af faldstammer og kloakrør. Renoveringsarbejdet gennem-
føres uden nedbrydning eller opgravning, hvilket giver besparelser på 
budgettet og betyder minimale forstyrrelser for ejendommens beboere.

Faldstammesystemer udført i støbejern i danske etageejendomme fra 
1970’erne og tidligere står over for en forventet udskiftning eller renover-
ing i nær fremtid. 

Vi kan renovere langt de fleste typer faldstammer i boliger, virksom-
heder og institutioner. Med de nyeste strømpeforingsteknikker kan vi i 
dag forny køkken-, toilet- og tagvandsfaldstammer – også på selv meget 
svært fremkommelige steder.

STRØMPEFORING TRADITIONEL UDSKIFTNING

BEHOV FOR NEDBRYDNING AF VÆGGE

FORSTYRRELSE AF OMGIVELSERNE

INSTALLATIONSTID

HOLDBARHED

PLADSBEHOV VED UDFØRSEL

CO2 UDLEDNING

Tilstands- 
rapport 
 til din boligforening?

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

•  Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskue lige 

tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

•   Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på 

til at træffe holdbare beslutninger  

om fremtidig vedligeholdelse.

•  Letforståeligt overblik – uden at  

man skal vide noget om bygninger. 

•  Få tilbud på a4.dk/tilstand eller på 

mail@a4.dk / tlf. 70 26 62 62

a4.dk/tilstand

30-150 boliger

18.750,-
Over 150 boliger

25.000,-
inkl. moms

Udnyt de lave renter til at 
realisere drømmene i jeres 

andelsboligforening
 

Ring til os og få overblik over jeres 
muligheder

 

SKT. CLEMENS TORV 2-6, 8000 AARHUS C, 70 33 44 44, NORDEA.DK
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Ejendomsadministration

Juridisk rådgivning

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater
- Når du ønsker at komme trygt i mål

+45 33 13 11 35  • nw@wzn.dk
Adelgade 15 • 1304 København K

Tryghed



Nem & enkel  
opladning af elbiler  
for dig og dine naboer

Med en effektiv ladestanderløsning fra Nortec® har dig og dine naboer altid nem adgang 
til hurtig opladning af el- og plug-in-hybrid-biler i jeres forening. Vi sammensætter en 
løsning efter jeres behov og ønsker, hvor det er jer, der bestemmer, hvor mange lade-
standere I vil have, hvem der må lade, hvad det skal koste pr. kWh - og så sørger vi for 
refusion af elafgiften og giver den tilbage til jer.

Nortec kan etablere jeres nye ladestanderløsning helt fra bunden. I betaler blot 
en fast månedlig ydelse, og så sørger vi for det hele. Vi kalder det TotalCare™.

nortec.dkLæs mere på
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