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Valuarvurderinger 
er igen til debat

OPLAG 97.510

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Vi oplever i øjeblikket, at nogle foreninger 
– særligt i landets store byer – lægger den 
seneste offentlige vurdering af ejendommen 
på hylden og i stedet vælger at få foretaget en 
såkaldt valuarvurdering af andelsboligerne.  

Altså en alternativ vurdering til de offentli-
ge ejendomsvurderinger foretaget af en valuar, 
som ved at besigtige foreningens ejendom esti-
merer en aktuel værdifastsættelse og fastsættel-
se af andelskronen.

Når nogle foreninger tyer til netop valuar-
vurderingerne, hænger det naturligvis sammen 
med, at den offentlige ejendomsvurdering ikke 
er blevet opdateret siden 2012, samt at den 
næste offentlige vurdering er blevet udskudt 
til 2018 begrundet i et politisk ønske om at 
genvurdere vurderingssystemet for erhvervs-
ejendomme. 

Så for foreninger, der forventer, at deres 
ejendom er steget i værdi siden sidste offentli-
ge vurdering, kan der være gode grunde til at 
få foretaget en valuarvurdering, og selvfølgelig 
har den enkelte andelshaver en interesse i en 
opdateret pris inden et evt. salg.

Men hvad er foreningens interesser, når 
overvejelsen går på opskrivning af priserne? 
Det gavner i hvert fald ikke foreningen, hvis en 

tilfreds sælger resulterer i en utilfreds køber – 
da køberen jo skal være en del af fællesskabet 
fremadrettet. Og en utilfreds køber vil man få, 
hvis foreningen spænder buen så kraftigt, at 
andelenes værdi er i overhængende risiko for 
at falde, fordi man har fået opskrevet værdi-
erne så meget, at de bliver meget følsomme 
overfor fremtidige fald i ejendommens værdi 
eller andre aktiver.

ABF mener fortsat, at en valuarvurdering 
kan være en udmærket løsning for mange 
foreninger, men udbuddet af valuarer er broget, 
og det er måske ikke altid den bedste løsning 
at vælge den valuar, der stiller den største 
stigning i udsigt. Ikke mindst er det en god idé 
som forening at sørge for en buffer, så andels-
boligens værdi ikke bliver alt for følsom over 
for ændringer – så får I også tilfredse købere. n

Det er ikke altid den 
bedste løsning at vælge 
den valuar, der stiller den 
største stigning i udsigt. 
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FLAGMESTRE FOR FÆLLESSKABET 

1. januar

Regnskab 
A/B Solskin har et regnskabsår, som slutter d. 
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 Solskins årsregnskab. 

Planlægning og budget
Bestyrelsen mødes og drøfter, om der er 
udgifter til fremtidige projekter, som skal med i 
regnskabet, fx udgifter til nyt tag. Bestyrelsen 
indhenter tilbud typisk fra tre forskellige firmaer 
og inkluderer udgiften i hensættelser i budgettet 
for det kommende år. Måske er det nødvendigt, 
at andelshaverne i A/B Solskin skal betale 300 
kr. mere om måneden i boligafgift og den mulige 
fremtidige indtægt skal også fremgå af det kom-
mende budget, ligesom en boligafgiftsforhøjelse 
skal vedtages af andelshaverne på foreningens 
generalforsamling.

Konstituerende bestyrelsesmøde   
Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen i A/B Solskin, mødes for første gang. Den 
første opgave består i at godkende og underskrive det referat, som kassereren har skrevet og 
husker selvfølgelig, at dirigenten også skal skrive under på referatet. A/B Solskin har gjort det 
til rutine at bruge det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med, i fællesskab, 
at udfylde nøgleoplysningsskemaet i forbindelse med salg – altså det, som gælder forenin-
gen. Det giver nemlig nye medlemmer i bestyrelsen praktiske informationer om antal andele, 
foreningens stiftelsesår, ejendommens energimærke etc. og er en god måde at få sat gang i 
bestyrelsesarbejdet på - for både erfarne og nybegyndere.

Forslag offentliggøres   
Andelshavere i A/B Solskin får besked, hvis der er kommet forslag til 
generalforsamlingen fra en eller flere af de andre andelshavere. De fire 
dage sikrer, at alle andelshavere 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.

Generalforsamling 
Så går det løs. Der er naturligvis købt øl, vin og sodavand udover lidt godt til ganen, som 
alle forsyner sig med, inden man går i gang. Det er nemlig også hyggeligt at mødes med 
sine naboer i A/B Solskin og træffe beslutninger om den fælles ejendom. Og snakken går 
lystigt, indtil formanden beder om ro, så generalforsamlingen kan gå i gang. 
I A/B Solskin byder foreningens formand velkommen. Formanden foreslår foreningens ad-
ministrator som dirigent og foreningens kasserer som referent. Begge bliver valgt. Herefter 
gennemgår dirigenten de enkelte punkter i dagsordenen 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, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, når der er valg til de 
enkelte poster. Efter en veloverstået generalforsamling er der pizza, rødvin og hyggesnak. 

Forslag fra andelshavere   
Senest otte dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen have modta-
get eventuelle forslag fra andelshavere i A/B Solskin. Efterfølgende skal 
bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen, i vores eksempel 
d. 15. april, gøre alle andelshavere opmærksomme på, at forslag fra 
andelshavere også bliver behandlet på generalforsamlingen. Det kan 
blandt andet ske ved, at bestyrelsen udsender en opdateret dagsorden.

Dato offentliggøres 
Hele idéen om at afholde en generalforsamling er at træffe 
beslutninger i fællesskab. Derfor er det også vigtigt, at så 
mange af A/B Solskins andelshavere som muligt kan delt-
age. Derfor skal bestyrelsen med brev eller opslag senest 
fire uger inden generalforsamlingen informere andelshav-
erne om datoen, så de kan sætte kryds i kalenderen.

Indkaldelse
Alle andelshavere i A/B Solskin har nu modtaget indkaldelsen til general-
forsamlingen, som indeholder dagsorden, årsregnskab, budget og andre 
relevante bilag. 

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

• Valg af dirigent og referent

• Bestyrelsens beretning

• Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning 
 samt godkendelse af årsrapporten

• Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning 
 om fastsættelse af boligafgiften

• Forslag

• Valg:

 • Formand
 • Bestyrelse
 • Suppleant

• Eventuelt

Referat
Senest en måned efter, at andelshav-
erne mødtes til generalforsamling 
og nabohygge, modtager de et 
underskrevet referat sammen med 
bestyrelsens beretning. Nu er alle an-
delshavere klædt på med de vigtigste 
informationer i forhold til foreningens 
drift og udvikling i det kommende år.

22. marts 4. april 10. april 15. april 19. april 2. maj 19. maj

NY

NY
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Ventelister forhindrer 
penge under bordet

Rygter om gamle klædeskabe 
solgt til flere hundrede tusinder 
kr. ved overdragelse af andelsbo-
liger til nye andelshavere florerer 
ofte i medierne. Men ventelister 
bremser ”penge under bor-
det”-problematikken.

– Andelen er din, men hvad 
vil du give for kommoden der 
i hjørnet, hvis det er? Jeg har et 
bud fra en anden på 200.000…

Historier om penge under bordet eller 
tårnhøje beløb for medkøb af en gammel 
kommode ved salg af andelsboliger florerer 
ofte i medierne. 

Men det er ikke den virkelighed, ABF´s 
medlemsforeninger kan nikke genkenden-
de til. Tværtimod.

Mange foreninger benytter sig – med 
stor succes – af et ventelistesystem. Det 
viser en medlemsundersøgelse, ABF har 
foretaget blandt andelsboligforeningernes 
bestyrelser. Her svarer over halvdelen, at 
de benytter sig af ventelister, når en ny 
andelshaver skal findes.

Ventelisten sikrer fællesskabet
Ventelisterne sikrer først og fremmest, at 
den rette andelshaver kommer ind i for-
eningen. Det er erfaringen i A/B Blegdam-
men på Østerbro:

– Jeg synes, at ventelisterne er den mest 
retfærdige måde at fordele boligerne på. Vi 
sikrer, at de, der har skrevet sig på listen, 
rent faktisk gerne vil vores fællesskab, og 
det er umagen værd, siger John Christensen 
fra Blegdammen.

A/B Blegdammen ligger attraktivt på 
Østerbro med Fælledparken som forhave 

og søerne i København som baghave. For-
eningen har ca. 60 andele, og på det højeste 
har foreningen ca. 12-16 salg om året.

Blegdammen har både en intern og en 
ekstern venteliste. Den interne venteliste 
bliver flittigt brugt af de allerede bosid-
dende andelshavere, der gerne vil flytte til 
større eller mindre lejligheder i foreningen.

Hvis der ikke er nogle fra den interne 
venteliste, der melder sig på banen, når 
en andelsbolig bliver ledig, kommer den 
eksterne venteliste i spil.

John Christensen flyttede selv ind i 1986 
og har i flere omgange siddet i foreningens 
bestyrelse. Selvom oprettelsen af venteli-
ster kræver mere administration og arbejde 
af bestyrelsen, betragter han ventelistesy-
stemet som den bedste måde at komme 
rygterne om ”penge under bordet” til livs 
på: 

– Min oplevelse er, at åbenhed og 

A/B Jojo har med 462 andele brug for system i deres administration af foreningens venteliste. Her er det sekretariatsleder Annette Hein i 
foreningens bestyrelseslokale. 
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gennemsigtighed i administrationen af 
overdragelser af ledige boliger er den 
bedste garanti imod ”penge under bordet”. 
Det sikrer vi blandt andet ved, at den valgte 
bestyrelse forestår overdragelsen af forenin-
gens andele og herunder styrer både opslag 
til beboere, ventelisteadministration, og na-
turligvis også vurdering af forbedringer og 
pengestrømmene imellem køber og sælger.

Vores forening bliver valgt til
Samme oplevelse har bestyrelsen i A/B Jojo 
på Nørrebro i København. 

Jojo er en af Danmarks største for-
eninger med i alt 462 andelslejligheder, og 
de har også både en intern og en ekstern 
venteliste. Den eksterne venteliste har de 
måttet genoprette for et par år siden, fordi 
foreningen er så populær. I øjeblikket har 
foreningen 1.100 på den eksterne venteli-
ste alene.

– Vi fremviser ledige boliger til folk 
fra begge lister på samme tid, men de 
som står på den interne venteliste står så 
forrest i køen, hvis de er interesseret i den 
fremviste bolig, siger Annette Hein, der 
har været sekretariatsleder i andelsbolig-

foreningen i 2½ år og i den tid har stået for 
mange fremvisninger.

Selvom Jojo er en stor forening, betyder 
det alligevel noget, at de kommende andel-
shavere er fundet gennem ventelistesyste-
met, vurderer hun:

– Vi har mange forskellige typer men-
nesker her hos os, og der er jo relativ stor 
udskiftning. Men det betyder noget, at de 
mennesker, vi får ind, har valgt os til. De 
har aktivt valgt at skrive sig på en venteliste, 
efter de har undersøgt foreningen og læst 
om vores værdier på vores hjemmeside.

Desuden ser Annette Hein det som en 
fordel, at man betaler et mindre gebyr på 
250 kr. om året for at stå på ventelisten:

– På den måde sikrer vi os, at de men-
nesker, som flytter ind i Jojo, gerne vil det 
fællesskab vi forsøger at bygge op her, fordi 
man en gang om året skal tage stilling til, 
om man vil blive på listen, siger Annette, 
som samtidig understreger, at de aldrig har 
haft mistanke om penge under bordet.

Ingen penge under bordet
ABF’s direktør Jan Hansen er glad for de 
positive erfaringer med ventelisterne i 

andelsboligforeningerne:
– Vi ved, at der er mange om buddet, 

særligt i landets store byer. Derfor er det 
også vigtigt at finde en metode til at fordele 
andelsboligerne retfærdigt. Her er det vores 
klare anbefaling, at foreningerne benytter 
sig af ventelister. 

Selvom der er foretaget meget få 
undersøgelser af, hvor udbredt problema-
tikken med penge under bordet er, er det 
alligevel en historie, medierne er glade for 
at beskæftige sig med, siger Jan Hansen og 
fortsætter:

– Derfor er vi også glade for at vores 
medlemsundersøgelse peger på, at over 
halvdelen af andelsboligforeningerne 
benytter sig af ventelister. Det er en god 
indikator for, at det mediebillede vi nogle 
gange ser, ikke holder stik i virkeligheden, 
siger han.

ABF’s medlemsundersøgelse viser 
desuden, at knapt 28% af andelsboli-
gerne i København bliver solgt gennem 
venteliste. n

Ejendomsmægler Selvsalg Venteliste Familiemedlemmer

Andet
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  ABF medlemsundersøgelse
   november 2015

531 respondenter blandt ABF-foreningers bestyrelser har svaret på, hvor mange andele deres forening har solgt i 2014 og 2015. 
gennem ovennævnte salgsmetoder.
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Altanregler 
sejler 
i Københavns Kommune
Københavns kommune har taget et nyt beregningsværktøj i brug, 

som skal hjælpe københavnerne med at vurdere, om de overholder 

retningslinjer for at få opsat altan i deres ejendom. 

Dog har beregningsværktøjet været kritiseret for ikke at tage alle 

faktorer med i beregningerne, så resultaterne ofte er endt med kun 

at give tilladelse til små altaner, som ingen ønsker. 

I Københavns Kommune er der et stort politisk ønske om, at flere 

københavnere skal have adgang til altaner. Teknik- og Miljøfor-

valtningen har derfor fået en frist til d. 22. februar til at have en 

løsning klar, så københavnerne kan få et mere præcist svar. 

D. 2. maj afholder ABF et gratis altanarrangement, hvor du kan høre 

nærmere om, hvordan jeres forening griber et altanprojekt an.

Rotter, utæt tag eller ingen strøm. Bolius har udviklet 
en gratis app ”Førstehjælp til dit hus”. App’en giver 
dig praktisk information om, hvad du skal gøre, hvis 
skaden er sket og giver dig løsninger på i alt 39 konkre-
te problemer.

Du har også mulighed for at taste nyttige kontaktinfor-
mationer ind til fx forsikringsselskab, kommune eller 
din lokale håndværker. 

Og så åbner app’en med et ikon til din mobils lomme-
lygte – som vi jo altid leder efter, når strømmen er gået.

Du kan downloade app’en i App Store og Google Play. 

kort nyt

En lang række andelsboligforeninger har modtaget en opkrævning fra firmaet 
OfficeMax.

Opkrævningen er på produkter, som de pågældende foreninger ikke har bestilt.

Hvis jeres forening modtager eller har modtaget en lignen-
de faktura på et beløb i euro, skal foreningen ikke betale, 
hvis I ikke har modtaget nogen varer.

Har jeres forening modtaget en faktura fra firmaet 
OfficeMax, og er I i tvivl om, hvordan I skal forholde jer, 
kan I kontakte ABF’s medlemsrådgivning, hvor jurister 
er klar til at vejlede jer. 

Førstehjælp til 
din andelsbolig

Tilmeld dig arrangement på
ABF-REP.DK > AKTIVITETER

Hent beregningsværktøj på
KK.DK/ALTAN

Firma sender fakturaer 
for fiktive produkter

Vestre Landsret frikendte d. 19. november 2015 Jyske 
Bank i en sag om, hvorvidt A/B Engskoven var bundet 
af en renteswapaftale indgået i 2006 med Jyske Bank.

Retten udtalte dog samtidig, at banken havde ydet 
en mangelfuld rådgivning til andelsboligforeningen i 
forbindelse med aftalens indgåelse, og at Jyske Bank 
derfor var erstatningsansvarlig over for foreningen. 
Men pga. mangelfuld tabsopgørelse fra foreningens 
side kan retten ikke fastslå, at der er lidt et tab.

Når Vestre Landsret i øvrigt frifandt Jyske Bank – 
på trods af mangelfuld rådgivning, som indebar at 
foreningen kunne ophæve aftalen – skyldtes det, at 
foreningens påstand var upræcis.

ABF’s direktør, Jan Hansen, sagde om 
dommen:
”Det er rigtigt godt, at retten også 
fastslår, at når der er tale om et komplekst produkt 
som renteswap, stiller det skærpede krav til rådgiv-
ningen fra bankens side. Det kan vi tage med os fra 
denne retssag.” 

Jyske Bank 
frikendt
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Vi er Danmarks
største leverandør 
af energimærker
til andelsboliger
Mangler du et energimærke eller er det gamle ved 
at udløbe?

Vi har mange års erfaring med energimærkning af 
andelsboliger i hele landet, og vi leverer altid en god 
faglig kvalitet og en god service.

Kontakt os, og få et uforpligtigende tilbud på jeres 
næste energimærke hos OBH-Gruppen rådgivende 
ingeniører.

Ring og få et tilbud på tlf. 7678 4731
eller skriv til: obh@obh-gruppen.dk

www.obh-gruppen.dk
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Selvfølgeligt kender vi andelsbevægel-
sen og ved, at den første andelsforening, 
en brugsforening, blev stiftet i 1866 i 
Thisted. Den første andelsboligforening 
kom i 1912. Men da jeg for nogle år 
siden (2008-2011) lavede antropologisk 
feltarbejde i en række andelsboligfor-
eninger, fik jeg mange forskellige bud 
på, hvad andelstanken egentligt står for i 
dag. Folk talte om forskellige former for 
fællesskab, som jeg groft vil inddele i en 
smal og en bred tilgang til andelstanken 
og fællesskabet: Ifølge den smalle tilgang 
er andelsboligforeninger økonomiske 
fællesskaber, hvor medlemmerne ejer 
og driver en ejendom sammen, ligesom 
det står i de fleste foreningers vedtægter. 
Der er dog også mange andelsboligfor-
eninger, som ud over det økonomiske 
fællesskab har et socialt fællesskab. De 
to ting hænger sammen, for det er ofte 

aktiviteter omkring den fælles ejendom, 
som medlemmerne samles om, fx til 
arbejdsdage og generalforsamlinger. I 
mange andelsboligforeninger er andre 
faste traditioner såsom fastelavnstøn-
deslagning og sommerfester med til 
at skabe et socialt fællesskab mellem 
medlemmerne. 

At medlemmerne ejer ejendommen i 
fællesskab og har brugsret til deres egen 
bolig har mange fordele, også i vores tid: 
Medlemmerne kan fx bytte lejlighederne 
indbyrdes og flytte fra småt til stort og 
omvendt. Folks behov og familiernes 
størrelse ændrer sig jo over tid, og i en 
andelsboligforening kan man i princip-
pet blive boende, mens man flytter fra en 
lille studielejlighed til en større lejlighed 
med børneværelser eller bare mere plads 
og siden til en mindre eller nemmere 
lejlighed, når man bliver ældre, stadig 

i trygge rammer og med naboer og et 
lokalmiljø, som man kender. Det er ikke 
kun et praktisk og økonomisk spørgsmål, 
men andelsboligforeninger kan også ud-
gøre det fællesskab mellem generationer, 
som mange længes efter, når børnefami-
liernes liv er stressede og gamle får for 
lidt besøg. Muligheden for at bytte kræ-
ver en stabil økonomi i foreningen og en 
ensartet kvadratmeterpris/andelskrone.

I den bredeste forstand indehol-
der andelstanken også et alment eller 
solidarisk fællesskab, som går ud over 
den enkelte forening, hvor det at drive 
andelsboligforeninger kommer hele sam-
fundet til gode i form af gode og billige 
boliger og levende lokalsamfund til gavn 
for alle. Disse formål er måske ikke ned-
fældet i den enkelte forenings vedtægter, 
men det er en del af mange andelsbolig-
foreningers ånd og uskrevne love. n

Medlemsbladet ABFnyt introducerer et ekspertpanel, som på skift vil drysse deres viden ud over bladet.
I første omgang giver vi pennen til Maja Hojer Bruun, lektor, ph.d. på Aalborg Universitet. Maja har forsket i 
fællesskab i forbindelse med boligformer og giver her sit bud på, hvordan andelsboligtanken lever videre i dag.

TEKST MAJA HOJER BRUUN    FOTO PRIVAT

Andelstanken 
anno 2016

Maja Hojer Bruun
ANTROPOLOG OG 
FORSKER I FÆLLESSKABER   

Curt Liliegren
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL
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Brug din demokratiske 
stemme – og få indflydelse
Én gang om året bliver du som andelshaver indkaldt til foreningens generalforsamling. 
To eksperter giver dig her et indblik i generalforsamlingens mange facetter og hvilken 
rolle, den spiller i dit liv som andelshaver.

Foreningens årlige generalforsamling er din mulighed for at træffe beslutninger om alt fra nyt tag 
eller vinduer til fælles tagterrasse eller ny legeplads. Økonomiske beslutninger om udvikling og 
fællesskab, som også kan påvirke din privatøkonomi. To eksperter giver dig en intro til general-
forsamlingen. Du får også en guide til generalforsamlingens mange faser og så har ABFnyt spurgt 
to forskellige foreninger om, hvordan de afholder generalforsamling i netop deres forening. 

GENERALFORSAMLING  

Flyttekasserne står stadig ovre i hjørnet, nav-
neskiltet på døren er et stykke papir, og du 
har endnu ikke mødt alle dine nye naboer. I 
postkassen finder du indkaldelsen til andels-
boligforeningens årlige generalforsamling, og 
du aner ikke, hvad en generalforsamling er, 
og hvorfor den er vigtig for dig. 

Alle bestemmer
Det kan Dan Dreisig heldigvis svare på. 
Han er jurist i ABF’s medlemsrådgivning. 
- Ifølge Dan er generalforsamlingen stedet, 
hvor alle vigtige beslutninger bliver truffet:

– Generalforsamlingen er andelsbolig-
foreningens øverste myndighed og spiller 
en vigtig rolle, fordi alle fremmødte repræ-
senterer foreningen i fællesskab. Det er her, 
at du sammen med de andre andelshavere 
træffer vigtige beslutninger om fx forenin-
gens økonomi, drift og fællesskab. Beslut-
ninger, som også kan påvirke din privat-
økonomi, fortæller han og fortsætter: 

– Din privatøkonomi er nemlig på 
spil, hvis din andelsboligforening fx skal 
have nyt tag. Bestyrelsen kan så foreslå, 

at foreningen optager et lån på 2 mio. 
kr. til det nye tag, som finansieres med 
en månedlig boligafgiftsforhøjelse på 
300 kr. om måneden. Beslutninger, som 
du er med til at vedtage til gavn for den 
fælles ejendom, og som helt naturligt 
påvirker din privatøkonomi, forklarer 
Dan Dreisig.

Dirigenten styrer tropperne
Det er også vigtigt, at der er styr på slagets 
gang, når først generalforsamlingen buldrer 
derud af. Som det første vælger de stem-
meberettigede derfor en dirigent. Det kan 
fx være en andelshaver fra bestyrelsen eller 
foreningens administrator. Og hver andel 
har én stemme.

Bente Skovgaard Alsig er advokat og 
medindehaver af Grubbe Advokater Advo-
katanpartsselskab og har mange års erfaring 
som dirigent ud i kunsten at styre slagets 
gang. Ifølge Bente Skovgaard Alsig påtager 
hun sig ofte mange opgaver undervejs, for 
at generalforsamlingen bliver afholdt på en 
god måde: 

– Dirigenten er ordstyrer og præsenterer 
typisk regnskab, budget og bestyrelsens 
forslag. Nogle gange er der også forslag fra 
andelshavere. Forslagene præsenterer jeg 
ofte, og derefter giver jeg ordet videre til 
andelshaveren, der motiverer sit forslag, 
forklarer hun. 

Airbnb hitter
Forslag kan stilles af både andelshavere og 
bestyrelsen. Intet er for stort eller for småt, 
men Bente Skovgaard Alsig har en god 
rettesnor for, hvad et forslag bør indeholde:

– Et forslag skal kunne føres ud i livet. 
Forslaget skal have en afsender, og så skal 
der være oplysninger om konsekvensen 
af forslaget, fx udgifter, tidshorisont etc., 
forklarer den erfarne advokat.

Det varierer selvfølgelig fra forening til 
forening, hvilke forslag der er til afstem-
ning, men der er alligevel emner, som går 
igen ude i foreningerne, oplever Bente 
Skovgaard Alsig: 

– Vedtægtsændringer har været oppe 
at vende i mange foreninger i forbindelse 

tema  
TEKST LISE CLEMMENSEN

Andelstanken 
anno 2016
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 tema
TEKST LISE CLEMMENSEN      ILLUSTRATION NIELS POULSEN

med, at ABF ændrede standardvedtægter 
i 2014. I øjeblikket er Airbnb ofte oppe at 
vende, enten som forslag eller debatpunkt. 
Folk er enten for eller imod, og det er inte-
ressant at deltage i, fortæller hun. 

Og så er der længden…
Der skal være både tid og plads til diskus-
sioner på en generalforsamling. Omvendt 
skal møderne heller ikke ende i maratonse-
ancer. Men hvordan finder andelshaverne 
så den rette dosis mellem inddragelse og 
effektivitet?

– God stemning, godt fremmøde og en 
grundig gennemgang af hvert punkt på 
dagsordenen med plads til spørgsmål, så 
er mødet forhåbentligt forløbet i god ro og 

orden. Og så skal punktet Eventuelt ikke 
fylde det hele, fortæller Dan Dreisig. 

For Bente Skovgaard Alsig er det også 
svært at sætte en præcis mødelængde på, 
for som hun siger:

En generalforsamling skal tage den tid, 
der er brug for og kan jeg på forhånd se, 
at der er mange punkter på dagsordenen, 
starter jeg generalforsamlingen med at 
henstille til korte bemærkninger. Folk skal 
heller ikke afkortes, når de har fået ordet, 
men begynder de at gentage sig selv, kan 
dirigenten godt bryde ind. Jeg har både væ-
ret til generalforsamlinger i små foreninger, 
som har taget mellem 30 minutter og en 
time, og så har jeg været til generalforsam-
linger, der sluttede efter midnat, forklarer 

hun. Ligeledes har jeg været dirigent på 
generalforsamlinger med kun én deltager 
og op til knap 300 andelshavere.

Kom nu med!
Når et forslag er fremlagt på generalfor-
samlingen, skal der stemmes. Og her er 
det ikke ligegyldigt, hvor mange fingre, der 
ryger i vejret, når afstemningen går i gang. 
Der findes nemlig flere flertalskategorier af-
hængigt at forslagets indhold. Men bor du 
i en forening, som følger ABF’s standard-
vedtægter, er reglerne heldigvis temmelig 
klare, fortæller Dan Dreisig:

– Forslag kan inddeles i tre grupper. 
Gruppe et: Skal du stemme ja eller nej 
til ”harmløse” forslag som fx farven på 
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tema  

Læs mere på 
WWW.ABF-REP.DK > LOV OG FAKTA > 
BESTYRELSESARBEJDE > 
GENERALFORSAMLING

Fuldmagt
Er du som andelshaver så uheldig, 
at du ikke kan deltage på general-
forsamlingen, har du mulighed for 
at give en fuldmagt til en anden 
andelshaver, som personligt deltager 
på generalforsamlingen. Denne kan 
så stemme på dine vegne. 

Forslag
Forslag skal formuleres klart og 
tydeligt, så indholdet kan gennemfø-
res, hvis det vedtages. Forslag med 
indhold, som strider mod lovgivning 
kan ikke vedtages. Forslag der går 
imod foreningens vedtægter kan 
alene vedtages i overensstemmelse 
med procedure for vedtægtsændrin-
ger. Generalforsamlingens dirigent 
har til opgave at sørge for, at forslag 
der skal stemmes om, også kan 
vedtages. 

Bestyrelsesposter
Foreningens vedtægter regulerer, 
hvem der kan vælges ind i besty-
relsen. Det er almindeligvis kun 
andelshavere, deres ægtefæller og 
myndige husstandsmedlemmer der 
er valgbare til bestyrelsen, og kun én 
person pr. andel. 
I de fleste foreninger vælges forman-
den separat, mens andre besty-
relsesmedlemmer stemmes ind og 
bestyrelsen derefter konstituerer 
sig selv.  

Den gode general-
forsamling
På ABF’s hjemmeside finder du en 
guide med flere tips og idéer til, 
hvordan I kan skabe en god general-
forsamling.

stakittet, skal flere stemme ja end nej og 
mindst 1/5 af foreningens stemmeberetti-
gede skal være repræsenteret på general-
forsamlingen. Gruppe to: Beslutninger om 
fx vedtægtsændringer eller større renove-
ringsarbejder kræver at 2/3 af foreningens 
stemmeberettigede er repræsenteret på 
generalforsamlingen og at 2/3 af de re-
præsenterede stemmer ja. Gruppe tre: Her 
handler det om foreningens opløsning og 
kræver 4/5 af samtlige stemmer, forklarer 
ABF’s jurist.

For Dan Dreisig er det vigtigt, at alle an-
delshavere bakker op om generalforsamlin-
gen ved at møde op, ellers bliver det svært 
at passe ordentligt på den fælles ejendom:

– I ABF’s medlemsrådgivning hører 
vi tit om foreninger, der har svært ved at 
stemme forslagene hjem i første hug, fordi 
andelshaverne bliver væk. Så skal man 
måske mødes igen til en ekstraordinær 
generalforsamling. Tiden går, og det går ud 
over fremdriften. Derfor er der kun én ting 
at sige: Kom nu med, slutter han. n
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Regnskab 
A/B Solskin har et regnskabsår, som slutter d. 
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 Solskins årsregnskab. 

Planlægning og budget
Bestyrelsen mødes og drøfter, om der er 
udgifter til fremtidige projekter, som skal med i 
regnskabet, fx udgifter til nyt tag. Bestyrelsen 
indhenter tilbud typisk fra tre forskellige firmaer 
og inkluderer udgiften i hensættelser i budgettet 
for det kommende år. Måske er det nødvendigt, 
at andelshaverne i A/B Solskin skal betale 300 
kr. mere om måneden i boligafgift og den mulige 
fremtidige indtægt skal også fremgå af det kom-
mende budget, ligesom en boligafgiftsforhøjelse 
skal vedtages af andelshaverne på foreningens 
generalforsamling.

Forslag fra andelshavere   
Senest otte dage før generalforsamlingen skal bestyrelsen have modta-
get eventuelle forslag fra andelshavere i A/B Solskin. Efterfølgende skal 
bestyrelsen senest fire dage før generalforsamlingen, i vores eksempel 
d. 15. april, gøre alle andelshavere opmærksomme på, at forslag fra 
andelshavere også bliver behandlet på generalforsamlingen. Det kan 
blandt andet ske ved, at bestyrelsen udsender en opdateret dagsorden.

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

Indkaldelse
Alle andelshavere i A/B Solskin har nu modtaget indkaldelsen til general-
forsamlingen, som indeholder dagsorden, årsregnskab, budget og andre 
relevante bilag. 

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

Dagsorden:

• Valg af dirigent og referent

• Bestyrelsens beretning

• Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning 
 samt godkendelse af årsrapporten

• Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning 
 om fastsættelse af boligafgiften

• Forslag

• Valg:

 • Formand
 • Bestyrelse
 • Suppleant

• Eventuelt

Når beboerdemokratiet  spiller
Hvornår kan jeg som andelshaver stille forslag? Hvad indholder i en dagsorden? 
Hvem styrer slagets gang? ABFnyt guider dig igennem generalforsamlingens faser, så 
I ude i foreningerne er godt rustede til de kommende generalforsamlinger – både som 
andelshaver og bestyrelse.

 tema
TEKST LISE CLEMMENSEN 

22. marts 4. april 10. april
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Konstituerende bestyrelsesmøde   
Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen i A/B Solskin, mødes for første gang. Den 
første opgave består i at godkende og underskrive det referat, som kassereren har skrevet og 
husker selvfølgelig, at dirigenten også skal skrive under på referatet. A/B Solskin har gjort det 
til rutine at bruge det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med, i fællesskab, at 
udfylde nøgleoplysningsskemaet i forbindelse med salg – altså det, som gælder foreningen. Det 
giver nemlig nye medlemmer i bestyrelsen praktiske informationer om antal andele, forenin-
gens stiftelsesår, ejendommens energimærke etc. og er en god måde at få sat gang i bestyrel-
sesarbejdet på - for både erfarne og nybegyndere.

Forslag offentliggøres   
Andelshavere i A/B Solskin får besked, hvis der er kommet forslag til 
generalforsamlingen fra en eller flere af de andre andelshavere. De fire 
dage sikrer, at alle andelshavere 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.

Generalforsamling 
Så går det løs. Der er naturligvis købt øl, vin og sodavand udover lidt godt til ganen, som 
alle forsyner sig med, inden man går i gang. Det er nemlig også hyggeligt at mødes med 
sine naboer i A/B Solskin og træffe beslutninger om den fælles ejendom. Og snakken går 
lystigt, indtil formanden beder om ro, så generalforsamlingen kan gå i gang. 
I A/B Solskin byder foreningens formand velkommen. Formanden foreslår foreningens ad-
ministrator som dirigent og foreningens kasserer som referent. Begge bliver valgt. Herefter 
gennemgår dirigenten de enkelte punkter i dagsordenen 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, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, når der er valg til de 
enkelte poster. Efter en veloverstået generalforsamling er der pizza, rødvin og hyggesnak. 

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

Når beboerdemokratiet  spiller

Download vedtægter på
WWW.ABF-REP.DK > 
STANDARDDOKUMENTER 

Tidslinjen tager udgangspunkt i
ABF’s standardvedtægter 2014:

tema  

15. april 19. april 2. maj 19. maj
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TEKST LISE CLEMMENSEN    FOTO BAGHUSET OG JACOB NIELSEN

Hvor mange deltager på 
jeres generalforsamling?
Der deltager mellem 11 og 13.

Hvor lang tid varer jeres 
generalforsamling?
Selve generalforsamlingen 
tager ca. 45 minutter. 

Hvilken ugedag ligger den 
på? 
Ingen bestemt dag. 

Hvilken beslutningsform 
har I?
Alle beslutninger har været 
enstemmige.

Hvordan informerer I om 
generalforsamlingen? 
Ved vores julefrokost 
informeres der om datoen, 
og efter vores januarmøde 

i bestyrelsen sendes der 
en skriftlig indbydelse ud 
med dagsorden. Hvis der er 
forslag fra medlemmerne, 
udsendes en ny dagsorden 
senest 8 dage før generalfor-
samlingen. 

Har I sociale aktiviteter 
før eller efter generalfor-
samlingen? 
Efter generalforsamlingen er 
der fællesspisning, hvor der 
drøftes stort og småt, dog 
ikke sager der kræver en ge-
neralforsamlingsbeslutning.

Hvilke emner havde I på 
dagsordenen på sidste 
generalforsamling? 
Vi diskuterede omprioritering 
af kreditforeningslån.

Hvordan ser jeres drømme-
generalforsamling ud?  
Den har vi hver gang. Vi 
følger standarddagsordenen 
og har fra tid til anden en-
kelte andre emner oppe, men 
indtil videre aldrig noget, der 
bringer mislyde.

Hvor afholder I jeres gene-
ralforsamling henne?
Vi holder de fleste af vores 
arrangementer på den lokale 
privatskole.

Hvor mange deltager på 
jeres generalforsamling? 
Det svinger lidt. I 2014 
deltog 12 andelshavere 
ved fremmøde og fire ved 
fuldmagt og i 2015 deltog 11 
andelshavere ved fremmø-
de og fem ved fuldmagt.

Hvor lang tid varer jeres 
generalforsamling? 
Desværre for længe i 
forhold til den nuværende 
form, den tager ca. 3 - 3,5 
timer.

Hvilken ugedag ligger 
den på? 
Vi har ikke fastlagt en be-
stemt ugedag i forhold til 
generalforsamlingen.

Hvilken beslutningsform 
har I? 
Generalforsamlingen tager 
beslutning ved simpelt 
flertal, undtagen når det 
drejer sig om en vedtægts-

ændring, salg af fast 
ejendom eller foreningens 
opløsning. Dog skal altid 
mindst 1/3 af foreningens 
andelshavere, for tiden syv 
andelshavere, være fysisk 
til stede. 

Hvordan informerer I om 
generalforsamlingen? 
Bestyrelsen informerer 
ved opslag i opgangene og 
pr. mail og suppleret med 
omdeling af bilag.

Har I sociale aktiviteter 
før eller efter general-
forsamlingen?
Nej. Vi køber drikkevarer og 
snacks til mødet. That’s it.

Hvilke nye emner havde 
I på dagsordenen på den 
sidste generalforsam-
ling?
Ud over den faste dags-
orden drøftede vi telefon 
og mødegodtgørelse, og 

om flere andelshavere 
ville ønske at medvirke i 
bestyrelsesarbejdet, hvis 
foreningen hæver godtgø-
relsen til det maksimale 
niveau for skattefrihed. Vi 
diskuterede også et muligt 
altanprojekt og fordele og 
ulemper ved henholdsvis 
offentlig ejendomsvurde-
ring versus valuarvurde-
ring. Vi snakkede også om 
foreningslivet. 

Hvordan ser jeres drøm-
megeneralforsamling ud?
Det er 100 % fremmøde, 
aktiv deltagelse i debatter-
ne, fokus på fællesskabet 
og det gode foreningsliv og 
kampvalg.

Hvor afholder I jeres ge-
neralforsamling henne? 
Vi låner naboforeningens 
fælleslokale.

Sådan holder vi generalforsamling:

 tema

FORENINGENS NAVN 
A/B GRANLUNDEN

BY
SKAGEN

ANTAL ANDELE  
12 ANDELE

FORENINGENS NAVN
A/B BALDER

BY
KØBENHAVN

ANTAL ANDELSHAVERE
19 ANDELSHAVERE
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ARKITEKTFIRMAET  YDER TEKNISK RÅDGIVNING  VEDRØRENDE BL.A:

•  tag og tagterrasser

•  facader, vinduer og altaner

•  badeværelser

•  trapper

•  gårdanlæg

•  tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger

FRIBORG OG LASSEN A/S 

VESTERBROGADE 124B 

1 6 2 0  K Ø B E N H A V N  V 

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

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

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

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!

tema  
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BAG DØRENE
ABFnyt har 
besøgt A/B 
Kildegårds- 

parken I i Odense for 
at finde ud af, hvem 
der bor bag dørene.

AI yder teknisk rådgivning vedr.:
• Bygningsrenovering - facader, vinduer og tag
• Lejlighedsvurdering og vedligeholdelsesplaner
• Energirenovering, -screening og -optimering
• Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
• Gårdanlæg, anlæg og grønne områder 
• Vandafledning og fugtsikring
• Nye altaner og tagterasser
Se eksempler på bæredygtigt byggeri og intelligent arkitektur på www.ai.dk

 

Spar penge med 
rettidig rådgivning

LINDEVANGS ALLÉ 6, 4 SAL
2000 FREDERIKSBERG

TLF: 33 31 33 31 
FAX: 33 23 28 40 

E-MAIL: O@ABILDHAUGE.DK

WWW.ABILDHAUGE.DK

BYGNINGSRENOVERING          - BYGNINGSKONSTRUKTIONER

NYBYGGERI       -      DRIFT & VEDLIGEHOLD      -    BYGGESTYRING

TILSTANDARAPPORTER            - BYGNINGSINSTALLATIONER

ANDELSLEJLIGHEDSVURDERINGER    - BYGHERRERÅDGIVNING

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

 andelsliv
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TEKST MAJKEN S. ELIASEN    FOTO HEIDI LUNDSGAARD
andelsliv  

BAG DØRENE

Navn og alder: 
Per Østergaard, 43 år, bor sammen 
med sin kæreste og to børn på 
deltid.

Hvad laver du til daglig?
Skolelærer på Lumby Skole.

Hvorfor bor du i andelsboligfor-
ening?
Da vi i tidernes morgen købte det, 
var det fordi, det var knap så man-
ge penge at låne. Det var billigere. 
Vi fik noget, der lå midt imellem 
eje og leje. 

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
I 15 år.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Jeg er en haj med en overlocker, det 
tror jeg ikke, der er mange, der ved. 
Det er en symaskine. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Jeg synes, det er rart, at vi kommer 
hinanden så meget ved. De fælles 
arbejdsdage og fælles aktiviteter 

er mere, end hvad der er i ejerbolig-
foreninger. Vi bor forholdsvist tæt, 
så vi får set mange mennesker, og 
jeg kan godt lide det sociale i det.

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden?
Jeg så gerne, at der flyttede nogle 
flere børnefamilier ind, så gennem-
snitsalderen blev trukket nedad. 
Der er mange, der ender herude, 
når børnene er flyttet hjemmefra. 
Det er det, jeg ønsker mest for 
foreningen. 
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Navn og alder: 
Inge Rasmussen, 83 år. Bor alene 
efter hun mistede sin mand for 26 
år siden.

Hvad laver du til daglig?
Tidligere advokatsekretær, nu 
pensionist.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Det var lidt et tilfælde, for 28 år 
siden skulle vi flytte fra Sjælland, 
og så faldt vi for stedet her. 

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Siden den blev bygget for 28 år 
siden.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Før i tiden havde jeg et kæmpe-

stort hus og en kæmpestor have, 
som jeg gik meget op i. Haven var 
min store hobby. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Der er et godt naboskab, der 
er guld værd. Da jeg en dag var 
faldet, fik jeg fat i min telefon, 
der lå oppe på bordet og ringede 
efter genboen, der kom med det 
samme. Det giver tryghed, det 
sætter man pris på, når man bliver 
ældre.

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden?
Jeg håber bare, at det fortsætter 
som det er nu, trygt og med en 
god økonomi.

Navn og alder: 
Jan Pihl Hansen, 45 år, bor sam-
men med sin kone og to børn.

Hvad laver du til daglig?
Jeg arbejder i forsikringsbran-
chen.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Dengang jeg flyttede herud, ville 
jeg gerne have bil og hus og det 
hele på en gang, men jeg havde 
kun en indtægt, så det var af 
økonomiske årsager.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Siden 2001. 

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Det var sådan set aldrig menin-
gen, at jeg ville flytte herud. Det 
er tæt på Vollsmose, det er vores 
nærmeste nabo. Men så prøvede 
jeg at køre herud og kigge, og 
så fandt jeg ud af, at det faktisk 

er et rigtigt flot område. Vi har 
rådyr i baghaven og samtidig er 
centrum 3-4 km herfra. Vi plejer 
at sige, at hvis vi først får folk 
herud og kigge, så har vi også 
fået solgt. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Det er vores sammenhold, vi har 
en god omgangstone, og vi er 
gode til at hjælpe hinanden. Vi 
har to små børn, og hvis vi kom-
mer sent hjem fra arbejde begge 
to, så kan vi altid spørge nogen, 
om de vil hente børnene. Det, 
synes jeg, er rigtig dejligt. 

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Vi har en løbende udvikling, hvor 
vi er proaktive, det vil jeg gerne 
have fortsætter. Vi gør løbende 
vores forening mere attraktiv. Vi 
har lavet nogle løbende ændrin-
ger af vores havesystemer, og vi 
har anlagt frugtplantager. 

 andelsliv
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andelsliv  

BAG DØRENE:
I hvert nummer af ABFnyt er der spot på 
mangfoldigheden og diversiteten blandt 
landets andelshavere.

LÆS MERE OM FORENINGEN PÅ:
WWW.KILDEGAARDSPARKEN.DK

Navn og alder: 
Jette Vest, 59 år.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er serviceleder på Odense 
Universitetshospital i Rengøring- 
og Patientservice.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Gennem mange år har jeg ejet, 
men da jeg blev alene for fire år 
siden, sad jeg med et kæmpehus 
og en kæmpe grund nede i Fåborg, 
så jeg skulle have noget mindre, 
og jeg skulle ind til byen. Jeg er 
opdraget til at skulle eje, men 
selvom der har været meget bal-
lade omkring andelsboligforenin-
ger, så var jeg slet ikke nervøs for 
at komme ind i den, for det her er 
en sund andelsboligforening.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?

Kun et halvt år, jeg kom hertil i 
juni 2015.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Jeg er både meget social og et 
meget privat menneske. Jeg er 
nok ikke sådan en, der bare render 
til kaffe hos naboen. Jeg kan godt 
lide faste aftaler. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Der er styr på det herude. Der 
er en god bestyrelse, styr på 
udendørsarealerne og styr på 
økonomien. 

Hvad er dine ønsker for forenin-
gen i fremtiden?
Så langt har jeg ikke tænkt endnu, 
jeg synes bare, det er dejligt, der 
er styr på tingene, så mit store 
ønske er bare, at det fortsætter 
med, at der er styr på økonomien. 

Navn og alder: 
Helle Kromann, 52 år og Klaus 
Kromann, (som ikke deltog i in-
terviewet) og deres 20-årige søn.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er fysioterapeut.

Hvorfor bor du i andelsbolig-
forening?
Det var et udmærket tilbud. Før 
det boede vi i en virksomhed, hvor 
vi både boede og arbejdede, og så 
var det tid at flytte væk derfra. 
Så fandt vi det her som et godt 
alternativ.

Hvor mange år har du boet i 
foreningen?
Siden 2010.

Fortæl noget om dig selv, som 
dine naboer ikke ved:
Jeg sejler kajak, men det ved de 
jo. De kan se kajakkerne herude. 

Hvad er det bedste ved at bo i 
din forening?
Jeg kan godt lide at have naboer, 
det har jeg ikke haft der, hvor 
jeg boede før. Det er hyggeligt 
at være herude, der er godt 
naboskab. 

Hvad er dine ønsker for for-
eningen i fremtiden?
Jeg har ikke nogen som sådan, det 
fungerer ganske udmærket.



FÅ BESØG AF ABF

abf nyt

Læs mere på
FREMTIDENS-ANDELSBOLIG.DK

Få mere viden på
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK
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Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du ”synes godt om” 
ABF’s facebookside og få opdateringer med nyheder, information og viden.

Tre af vinterens populære opdateringer har været:
 • Energimærkning  (18. januar) 
 • Valuar kontra offentlige vurdering (15. januar)
 • Hvis banken går konkurs (14. december)
 

Aktivitetskalender 
– nu med SMS
Er du en af de mange andelshavere, som deltager på 
vores mange kurser og arrangementer, så bliver det 
nemmere for dig at være i kontakt med ABF. 

Når du tilmelder dig, kan du nu registrere mobilnum-
rene på deltagerne fra jeres forening ved tilmeldingen 
og få bekræftelse m.m. via SMS. Det gør det endnu 
nemmere for jer medlemmer at deltage på vores mange 
aktiviteter i nærheden af jer.

Er du en af de mange nye andelshavere rundt om i lan-
det? Eller har jeres forening fået udskiftning i bestyrel-
sen på sidste generalforsamling? 

Hvis ja, så er det muligt at booke en lokal ABF-re-
præsentant, som kommer ud i netop jeres forening og 
fortæller om ABF, om livet som andelshaver og hvad I 
kan bruge ABF til. 

Jeres bestyrelse skal blot kontakte ABF’s sekretariat og 
booke et møde, så sørger vi for, at der kommer en lokal 
ABF-repræsentant ud til jer.

Kontakt ABF på abf@abf-rep.dk 
eller ring på 33 86 28 30.

Foreningshjemmeside
I starten af 2016 kan medlemsforeninger oprette en forenings-
hjemmeside gennem ABF. Foreningshjemmesiden er bygget op 
omkring en skabelon, som er udviklet specifikt til andelsboligfor-
eninger og inkluderer blandt andet:
 • Kalender
 • Bookingsystem til fx fælleshus eller vaskekælder 
 • Ventelistesystem
 • Mailudsendelsesfunktion til hjemmesidens brugere.

ABF’s foreningshjemmesider udvikles i tre versioner med varie-
rende priser. 

Når tilmelding åbner, kontakter ABF alle medlemsforeninger med 
nærmere information, inklusiv priser for de forskellige versioner. 

Facebook 
– tre hits

Se aktiviteter i dit 
lokalområde på
ABF-REP.DK

Fremtidens 
Andelsbolig 2016
5. november 2016 går det løs med årets suverænt 
største andelsboligbegivenhed – Fremtidens 
Andelsbolig 2016. En dag spækket med debatter, 
workshops spændende udstillere og livsstils-
område. 

Fremtidens Andelsbolig 2016 er din inspira-
tionsdag. Derfor vil ABF rigtigt gerne høre fra 
jer ude i landet. Hvilke emner ønsker I at høre 
mere om? Hvilke brancher er I interesseret i 
at møde udstillere fra? Og hvilke debatter kunne være 
spændende at deltage i? 

Sæt dit præg på inspirationsdagen og send os en mail med 
dine ønsker til info@fremtidens-andelsbolig.dk

Læs mere om ABF-hjemmesider på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB > 
FORENINGSHJEMMESIDE

MØD DINENYE KUNDER PÅANDELSBOLIGMESSEN  

Øksnehallen  5. november  
2016

BLIV UDSTILLER OG MØD  DINE NYE KUNDER PERSONLIGT

viden. inspiration. livsstil.

FREMTIDENSANDELSBOLIG
2016
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FORMANDSASSISTANCE  
– HVIS BESTYRELSESARBEJDET 
I DIN BOLIGFORENING ER VED 
AT VOKSE DIG OVER HOVEDET
Tag en dyb indånding – der er hjælp at hente. 
Hos DATEA kan du som formand i en ejer- eller 
andelsboligforening få hjælp til de mange opgaver.

En bestyrelsesplads i en ejer- eller andelsboligforening er ofte 
krævende og tager tid. Kvartalsregnskaber, referater og løbende 
kommunikation til de andre beboere er bare nogle af de opgaver,  
der skal tages hånd om. Derudover kommer der regelmæssigt nye 
krav fra myndighederne, som foreningen skal forholde sig til.  
Hos DATEA har vi en løsning, der gør bestyrelsesarbejdet nemmere  
– vi kalder det Formandsassistance. Løsningen dækker over en 
specialuddannet formandsassistent fra DATEA, der hjælper og 
rådgiver bestyrelsen inden for en række aftalte områder. 

DATEA – NØGLEN TIL DEN RIGTIGE LØSNING

Læs mere om Formandsassistance på DATEA.dk/formandsassistance

162451_Datea_Foreningsannonce_210x285.indd   1 27/01/16   11.39
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 love & regler

Læs mere om indskydergarantifonden på
WWW.GII.DK

Læs bekendtgørelsen på
WWW.RETSINFORMATION.DK

Læs mere om ordningen på
WWW.FT.DK

Læs mere om kompensation på
ABF-REP.DK > KOMPENSATION TIL BESTYRELSEN

Hvis din bank går konkurs, er du sikret dækning af dit tab op til 
100.000 EUR, ca.750.000 kr. 

Ved køb af fast ejendom er beløbet 10 millioner EUR, ca. 75 
millioner kr. 

Indskydergarantifonden, som administrerer dækningsord-
ningen, har bekræftet over for ABF’s medlemsrådgivning, at det 
beløb også gælder ved køb af privat andelsbolig.

Det er relevant for de foreninger, som har større beløb ståen-
de på foreningens konto i forbindelse med salg. 

Ifølge ABF’s standardvedtægter, kan foreningen have beløb 
stående i op til 10 dage efter overtagelsestidspunktet.

1. november trådte en række ændringer i kraft i ”Bekendtgø-
relse om god skik for finansielle virksomheder”. Bekendtgø-
relsen rummer en lang række regler for finansiel virksomhed, 
som skal overholdes.

En af ændringerne er, at købere af fast ejendom fra 1. no-
vember skal lægge 5% af købesummen på bordet i forbindelse 
med køb af fast ejendom for at kunne opnå et lån. ABF præ-
ciserer, at kravet om 5% ikke gælder køb af andelsbolig, men 
udelukkende gælder ved køb af ejer- eller fritidsbolig.

Står du overfor at skulle købe en andelsbolig, er det derfor 
som udgangspunkt ikke et krav, at du selvfinansierer 5% af 
købesummen for at opnå et andelsboliglån i banken.

BoligJobordningen fortsætter også i 2016-17, dog med småju-
steringer, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2016. 

Som andelshaver kan du opnå fradrag for udgifter til 
serviceydelser som fx almindelig rengøring og havearbejde på 
op til 6.000 kr. årligt. 

Du opnår også fradrag for udgifter til grøn istandsættelse 
som fx udskiftning af vinduesruder på op til 12.000 kr. årligt. 

For andelshavere vil det være en forudsætning for at 
opnå fradrag, at arbejdet er udført på den del af boligen, som 
andelshaveren har individuel råderet over i følge foreningens 
vedtægter. 

En andelsboligforening må gerne udbetale et honorar til et besty-
relsesmedlem for at udføre arbejde i foreningens bestyrelse. ABF 
anbefaler sine medlemmer at lade det være op til foreningens 
øverste myndighed, nemlig generalforsamlingen, at vælge, om 
bestyrelsesmedlemmer skal honoreres med et mindre beløb for det 
arbejde, de lægger i foreningen. 

I skal være opmærksomme på, at et honorar ikke er det samme 
som at modtage en godtgørelse for fx udokumenterede udgifter. En 
godtgørelse gives for at dække bestyrelsens udgifter til bestyrel-
sens arbejde, fx udgifter til printere, internet og telefon. 

Den maksimale årlige skattefri godtgørelse er i 2016: 
2.300 kr. (telefon og internet) 
1.400 kr. (porto, møder, kontorartikler m.v.) 

Folketinget har vedtaget en ændring af energimærkningsloven for 
tæt/lav bebyggelse. 

Ændringen betyder, at det fra 1. januar 2016, er den enkelte 
andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke til sin andels-
bolig og ikke som tidligere andelsboligforeningen.

Det betyder også, at det er den enkelte andelshaver i tæt/
lav bebyggelse, som betaler for udarbejdelsen af den lovpligtige 
energimærkning.

Ændringen gælder kun for andelshavere i tæt/lav bebyggelse 
med lodrette skel mellem andelene.

Der er ingen ændringer for andelsboligforeninger, som består af 
etageejendomme med vandrette skel mellem andelene.

Deltag på ABF gratis arrangementer om energimærkning, 10. 
februar i Viborg og 16. marts. i Horsens.

Sikring ved bankkonkurs

Regel om 5% gælder 
ikke andelshavere

BoligJobordning

Kompensation til 
bestyrelsesmedlemmer 

Ændring af 
energimærkningsloven

Tilmeld dig arrangement på
WWW.ABF-REP.DK > AKTIVITETER



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

BYGNINGSRENOVERING
35 års erfaring i bygningsrenovering og byfornyelse

Præmieret af Københavns Kommune
Gratis tilstandsvurdering af tag, facader og vinduer

Projektering og styring af renoveringsprojekter

Thorkil Brodersen Arkitekter Aps
Mobil 40866026

www.thorkilbrodersen.dk
thorkil-brodersen@post.tele.dk

ABF’S FIRMAGUIDE
 - hjælpen er nær 

På ABF’s hjemmeside abf-rep.dk finder 
du ABF’s firmaguide.

Firmaguiden giver dig adgang til en lang 
række professionelle aktører på andels
boligområdet, og der kommer hele tiden 
nye kategorier og firmaer til. 

Næste gang du mangler professionel 
hjælp, som andelshaver eller besty
relsesmedlem, så tjek ABF’s firmaguide 
– hjælpen er nær.

Har du kendskab til firmaer, som kunne 
være relevante at få med i ABF’s firmaguide, 
så send en mail med firmaets navn til 
abf@abf-rep.dk mærket ”Firmaguide”.

Følg ABF på 
facebook.com/abf.rep.dk 
og få nyheder og information 
om andelsboligområdet
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KURSUSOVERSIGT FORÅR 2016

TILMELD 
DIG PÅ: 
ABF-REP.DK

TAGBOLIGER

AARHUS

ØSTJYLLAND

5. MARTS

2016

DØDSBOER

ÅKIRKEBY

BORNHOLM

16. MARTS

2016

BESTYRELSES-
ARBEJDE
VIBORG

OVERDRAGELSE

HOLSTEBRO

VESTJYLLAND

10. FEBRUAR

2016
15. MARTS

2016

OVERDRAGELSE

ODENSE

ØKONOMI
OG LÅN
ODENSE

FYN

6. FEBRUAR

2016
9. MARTS

2016

FORBEDRINGER
OG LØSØRE
ROSKILDE

PANT OG  
AFREGNING
KØGE

BESTYRELSES-
ARBEJDE
ROSKILDE

MIDTSJÆLLAND

1. FEBRUAR

2016
2. MARTS

2016
5. MARTS

2016

ØKONOMI
OG LÅN
AALBORG

BESTYRELSES-
ARBEJDE
AALBORG

DØDSBOER

HJØRRING

NORDJYLLAND

24. FEBRUAR

2016
5. MARTS

2016
17. MARTS

2016

SYDJYLLAND

3. FEBRUAR

2016
25. FEBRUAR

2016
14. MARTS

2016
31. MARTS

2016
7. APRIL

2016

ØKONOMI
OG LÅN
VEJLE

DØDSBOER

ESBJERG

BYGGEARBEJDER
I FORENINGEN
ESBJERG

DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE
ESBJERG

FORSIKRINGER

KOLDING

FORSIKRINGER

HILLERØD

DRIFT OG  
VEDLIGEHOLDELSE
HILLERØD

PANT OG  
AFREGNING
HILLERØD

NORDSJÆLLAND

18. FEBRUAR

2016
10. MARTS

2016
12. APRIL

2016

OVERDRAGELSE

NÆSTVED

SYDSJÆLLAND

30. JANUAR

2016

DØDSBOER

HOLBÆK
10. FEBRUAR
FORSIKRINGER

KALUNDBORG

VESTSJÆLLAND

10. FEBRUAR

2016
15. MARTS

2016

HOVEDSTADEN

1. FEBRUAR

2016
11. FEBRUAR

2016
2. MARTS

2016
12. MARTS

2016
5. APRIL

2016
19. APRIL

2016

DØDSBOER

KØBENHAVN

BYGGEARBEJDER
I FORENINGEN
KØBENHAVN

FORSIKRINGER

KØBENHAVN

BESTYRELSES-
ARBEJDE
KØBENHAVN

BESTYRELSES-
ANSVAR
KØBENHAVN

ØKONOMI
OG LÅN
KØBENHAVN
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De gamle danere 
havde et flag, 
der forestillede 
Odins sorte ravn 

på en blodrød baggrund. 
Men en dag i 1219 i Estland 
svævede et nyt flag ned fra 
himlen: Dannebrog med det 
hvide kors. I dag er flaget 
blevet et af de mest udbred-
te festsymboler i kongeriget, 
og det bliver brugt flittigt 
af os danskere - også dem i 
andelsboligforeningerne. 

Festlige lejligheder
Når folk fra andre lande 
gæster Danmark, kan de 
godt blive forundrede over, 
at der bliver flaget så meget, 
at der ligefrem er små 
dannebrogsflag stukket ned 
i flødeskummet på fødsels-
dagslagkagen. 

– Det specielle ved det 

danske flag er, at det bruges 
til at markere fest og glæde 
både på det private plan og 
det officielle, fortæller Inge 
Adriansen.

Hun er tidligere muse-
umsinspektør på Sønder-
borg Slot og har skrevet 
bøger om de nationale sym-
boler i Danmark, herunder 
vores flag. I mange andre 
europæiske lande er flaget 
noget, som de officielle 
myndigheder bruger, men 
i Danmark tog danskere 
Dannebrog til sig i 1800-tal-
let som en tegn på festlige 
begivenheder. Siden da er 
flaget blevet fast inventar til 
fødselsdage og andre højde-
punkter, ligesom det også 
bliver brugt til at udtrykke 
sorg, når det er på halvt. 

– Vi er en af verdens 
mest flagende nationer, men 

vi har ingen flaglov, fortæl-
ler eksperten. 

Valmuens vimpel
At danskere elsker at 
svinge med dannebrog, er 
en begivenhed, som Annie 
Henneberg fra A/B Valmuen 
i Odense kan nikke genken-
dende til. 

Annie Henneberg var en 
af de andelshavere, der var 
med til at stifte foreningen i 
sommeren 1995, og som har 
arbejdet for at få flaget hejst i 
sin forening. 

– Vi var alle enige om, at 
vi skulle have et flag, og at 
alle skulle fejres. Det betyder 
jo noget at have et danne-
brog, fortæller hun om en af 
de første fælles beslutninger, 
der blev taget i den nystiftede 
forening. 

I dag, 21 år senere, er 
Annie Henneberg stadig 
utrolig glad for det valg, de 
tog dengang. 

– Jeg er faktisk den, der 
har mest glæde af den flags-
tang, for mit hus ligger lidt 
forskubbet i forhold til de 
andre, så når jeg står op om 
morgenen og ruller mit rul-
legardin op, så er flagstan-
gen det første, jeg kigger på. 
Så jeg kan se, hvor vinden 
bærer hen i dag, fortæller 
hun. 

– Den der vimpel, der er 
der hver dag, den kan jeg 
simpelthen ikke undvære. 
Jeg tror, det var sidste år, 
den var blæst i stykker, og 
først sagde formanden, at vi 
ikke ville ofre en ny vimpel 
i det her stormvejr og efterår, 
fortæller hun

– Så sagde jeg: ’Så køber 
jeg én selv, for jeg kan ikke 
undvære den’, men det blev 
så ikke nødvendigt.

Flagningen giver hende 
også mulighed for at følge 
med i, hvad der er af vigtige 
begivenheder i hendes nabo-
ers liv.

– Det er hyggeligt at se, 
når andre har fødselsdag her 
i vænget, at der bliver fejret 
for dem, fortæller hun. 

Og netop den fælles fej-
ring med flag ser Inge Adri-
ansen som kernen i fælles-
skabet ude i landets mange 
andelsboligforeninger:

– Hvis man som andels-
boligforening vælger at sætte 
flag op, fordi en af beboerne 
fylder rundt, så markerer 
man, at man godt vil være 
med til at fejre den per-
son. Det er i virkeligheden 
fællesskabet, andelsboligfor-
eningen markerer, når de har 
flaget oppe, pointerer hun. n

FLAGNING FOR 
FÆLLESSKABET

Når man hejser flaget i en andelsboligforening, handler det om meget mere 
end den enkelte fødselsdag - man fejrer også fællesskabet. 
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 andelsliv

Hvor mange år har du været 
flagmester?
Siden 1975. Jeg er flagmester for 
syv foreninger, der er en blanding 
af ejer-, lejer- og andelsboligfor-
eninger. Jeg stoppede egentligt 
for et par år siden, men folk bli-
ver ved med at ringe og spørge, 
om jeg ikke vil hejse flaget, og så 
gør jeg det.

Har I særlige regler for, hvor-
når I flager?
Folk ringer til mig og spørger, 
om jeg ikke kan flage den og den 
dag, og så går jeg ned og flager. 
Det er som regel ved fødselsdage 
og en gang imellem begravelser. 

Vi har en stor tavle ovre i porten, 
hvor vi skriver, hvorfor vi flager. 
Vi flager ikke på flagdage.

Hvilken betydning har flag-
ning i jeres forening?
Det betyder, man ved, hvem der 
fylder år, så får man ligesom et 
andet kendskab til nogen, man 
ellers ikke kender. Og så siger 
man tillykke, hvis man møder 
folk.

Hvad sker der, hvis du glem-
mer at hejse flaget?
Det er aldrig sket. Jeg har en 
suppleant, hvis jeg ikke er 
hjemme.

ABFnyt er taget rundt i landet og har mødt nogle af de mange flagmestrer som året rundt skaber 
hygge og godt naboskab, når mærkedage skal fejres.

FORENING: A/B MEJDALPARKEN
BY: HOLSTEBRO
FLAGMESTERS NAVN: JØRGEN RIBERHOLDT

FLAGMESTRE SKABER FÆLLESSKAB 
– OVER HELE LANDET

Hvor mange år har du været 
flagmester?
Det har jeg været i fire år. Før 
gik det på skift, men vi er kun 
10 dobbelthuse, og seks af dem 
er ældre, enlige damer, så det 
er bare mig og formanden. Han 
hejser flaget, hvis jeg ikke kan.

Har I særlige regler for, hvor-
når I flager?
Vi har en flagliste på alle store 
dage for dem, der fylder år. Vi 
flager også nytårsdag og på de 

kongeliges fødselsdage, Kron-
prinsesse Mary og hele familien 
der. Vi flager også i påsken.

Hvilken betydning har flag-
ning i jeres forening?
Det er dejligt at kunne flage for 
vores egne folk også. Vi kender 
hinanden meget godt.

Hvad sker der, hvis du glem-
mer at hejse flaget?
Der sker jo ikke noget, men jeg 
skal nok få at høre for det.

FORENING: A/B BALDERSHUS
BY: KØBENHAVN
FLAGMESTERS NAVN: INGRID BØVITH

TEKST MAJKEN S. ELIASEN     FOTO JACOB NIELSEN, HELENE BAGGER OG HEIDI LUNDSGAARD
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Hvor mange år har du været 
flagmester?
Det har jeg været i 13 år. Jeg hav-
de en kammerat, der boede her, 
som blev syg. Så lovede jeg at 
afløse ham, indtil han blev rask, 
men han blev desværre aldrig 
rask. Så kom jeg til at overtage 
flaget. Jeg har arvet posten.

Har I særlige regler for, hvor-
når I flager?
Det gør vi til beboernes fødsels-
dage og også til andelsboligfor-
eningens fødselsdag. Der er altid 
vimpel oppe, hvis der ikke er flag. 
Der er vimpel oppe hele året.

Hvilken betydning har flag-
ning i jeres forening?
Der er mange, der går meget op i 
det og holder øje med, om flaget 
er kommet op. Mange af de 
ældre går op i det.

Hvad sker der, hvis du glem-
mer at hejse flaget?
Der sker ikke noget, men jeg 
glemmer det ikke, for jeg har 
en kalender, hvor jeg klistrer 
små flag ind på de datoer, der 
skal flages, så jeg glemmer det 
aldrig. Jeg er jo oppe i den alder, 
hvor jeg godt kan glemme, jeg er 
lige knap firs år.

Hvor mange år har du været 
flagmester?
Det ved jeg faktisk ikke, i en 
fire-fem år.

Har I særlige regler for, hvor-
når I flager?
Nej, ikke rigtigt. Jeg sørger for, 
at der altid er en vimpel oppe. I 
december måned har vi et juletræ 
oppe i flagstangen, det er nu ikke 
mig, der har hejst det op, det er 
vores kasserer, der har gjort det.

Hvilken betydning har flag-
ning i jeres forening?
Vi plejer at flage, når der er 
runde fødselsdage og også ved 
begravelser og andre højtidlige 
lejligheder.

Hvad sker der, hvis du glem-
mer at hejse flaget?
Det ved jeg ikke, det har jeg 
endnu aldrig gjort. Hvis jeg ikke 
er hjemme, får jeg vores formand 
til at hejse det.

FORENING: A/B VALMUEN
BY: ODENSE
FLAGMESTERS NAVN: FINN MORTENSEN

FORENING: A/B POPPELLUNDEN 1
BY: HOLSTED NORD I NÆSTVED
FLAGMESTERS NAVN: ULLA KNUDSEN

Hvor mange år har du været 
flagmester?
Jeg har været med til at flage i 
syv år. Vi flager alle sammen.

Har I særlige regler for, hvor-
når I flager? 
Vi har ikke skrevet det ned noget 
sted, men vi sætter alle ti et flag 
ud på vejen, når der er noget at 
fejre: fødselsdage, sølvbryllup-
per og den slags.

Hvilken betydning har flag-
ning i jeres forening?
Vi bliver gladere, og vi kommer 
hinanden ved. Alle gæster, 
der kommer her, synes, det er 
hyggeligt.

Hvad sker der, hvis du glem-
mer at hejse flaget?
Det sker ikke. Vi har alle sammen 
en fødselsdagskalender. Flagene 
kommer ud ét efter ét.

FORENING: A/B ØSTPARKEN-VALSGAARD
BY: HOBRO
FLAGMESTERS NAVN: ELLEN LYKKEGAARD , SAMT 
ANDELSBOLIGFORENINGENS ANDRE NI ANDELSHAVERE

andelsliv  
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 krydsord krydsord

VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

LØSNINGSORD I NOVEMBER-NUMMERET VAR ”ANDELSBEVIS”. 
INDSEND DETTE NUMMERS LØSNINGSORD SENEST 15. APRIL 2016  
OG VÆR MED I KONKURRENCEN OM LÆKKER CHOKOLADE. 
KUN ÉN BESVARELSE PR. HUSSTAND.

Elise Jensen, 8300 Odder
Andreas Gudtmann, 4700 Næstved
Jette Jensen, 1954 Frederiksberg C

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

Kontakt for yderligere  
information: 

 
Geertje Engelholm 

Afd. leder, Revisor 
Direkte: +45 41 96 58 62 

E-mail: gen@redmark.dk

r e d m a r k . d k

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.

Nøglen til 
regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger



“DER GÅR LÆNGERE TID, 
INDEN VI TÆNDER FOR VARMEN”

Michael Nielsen, 
andelshaver

A/B Enghaveparken har fået nye, energivenlige 
vinduer. Er du også interesseret i at spare penge 
på energi, så få mere at vide på Fremtidens 

Andelsbolig. Her kan du møde landets førende 
leverandører og høre om energirenovering, til-
skud, lånemuligheder og meget mere.

Øksnehallen
5. november

2016

Hovedsponsor Messepartnere

Læs mere på www.fremtidens-andelsbolig.dk
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 spørg eksperten spørg eksperten

Hvordan er det lige med...

ABF anbefaler, at 
du får udført et el- 
og vvs-tjek, når du 
sælger din andel. 

Hvad er et el- og vvs-tjek?  
Et el-og vvs-tjek er en rapport, der beskriver tilstanden af boligens el- og vvs-instal-
lationer. Rapporten bliver lavet af en autoriseret el- eller vvs-installatør.

Hvad er formålet med de to tjek?
Formålet er at konstatere, om installationerne er lovlige og fungerer, som de skal. På 
den måde kan der tages højde for fejl og mangler, så de ikke efterfølgende dukker op 
som en overraskelse. Tjekkene kan også forebygge brand- og vandskader.

Er el- og vvs-tjek lovpligtigt?
Nej, der er ikke noget lovkrav om el- og vvs-tjek ved salg af en andelsbolig. Det er 
alene foreningens vedtægter, som afgør, om der skal laves el- og vvs-tjek.

Hvis ansvar er det at få dem gennemført?
Det er forskelligt fra forening til forening, hvem der sørger for el- og vvs-tjek. Det kan 
både være bestyrelsen eller sælger, som bestiller rapporten. Det er typisk 
sælger, som betaler for eftersynene. I de foreninger, hvor vedtægterne 
ikke stiller krav om el- og vvs-tjek, er det op til køber, om der skal 
laves tjek, og det vil også være køber, som skal betale for dem.

Kan jeg klage over et tjek?
Vil du klage over et udført tjek, skal du henvende dig til det firma 
eller person, som har lavet el- eller vvs- tjekket. n

el- og vvs-tjek ?
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Finn Marcher
ØKONOM 

Shalaleh Momeni
JURIDISK CHEF, ADVOKAT 

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Cecilie Nicolaisen
JURIST 

Dan Siig Dreisig
JURIST 

Jeanett Steiner Nielsen
ØKONOM

TEKST METTE DYREGAARD

Tilmeld dig ABF’s gratis arrange-
menter om el- og vvs-tjek på
WWW.ABF-REP.DK

Mette Dyregaard
JURIST 



Vi passer på jeres bygning

Trekronergade 126H · 2500 Valby · tlf. 70 22 11 41 · info@gaihede.dk · www.gaihede.dk 

Gaihede hjælper jer med at få overblikket over jeres ejen-
dom og jeres budget. Vi er eksperter i renovering og ved-
ligehold af eksisterende bygninger og er husingeniør for en 
række andels- og ejerforeninger.

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

þ	Bygningsrenovering
þ	Vedligeholdsplan
þ	Installationer
þ	Energi
þ	Andelsvurdering
þ	Restaurering
þ	Skybrudssikring
þ	Gårdanlæg

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

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

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    

www.ren-agenterne.dk       Tlf. 70 10 75 76

Ejendomsservice
Vinduespolering 
Snerydning
Skaktrens 
Grafitti rens

Peter Maaløe er kunderådgiver og tilbudsansvarlig i E&P 
andels-ejer. Peter har beskæftiget sig med rådgivning og 
priser på renoveringsarbejder i en lang årrække. Peter er 
oprindeligt uddannet tømrer, og er praktisk og teknisk meget 
kompetent, når det handler om at finde de rigtige løsninger. 

Peter er typisk din første kontaktperson hos E&P andels-ejer. 

Ring eller mail til Peter for uforpligtende tilbud eller 
rådgivning indenfor tag, vinduer og facader: 
 
Mobil:   22 51 81 81
Mail:   pma@eogp.dk

E&P ANDELS-EJER
I ØJENHØJDE

Ole Hansens Vej 1
DK-4100 Ringsted

Telefon: 57 61 72 72
www.eogp.dk

annonce_183mmx65mm_1_ver01.0.indd   1 17/01/13   14.11
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EFFEKTIVT 
BESTYRELSESARBEJDE 
[Sorø]

SKAB BESPARELSER 

[Holbæk]

HVERDAGEN SOM 
ANDELSHAVER
[Vordingborg]

TIPS TIL AT SÆLGE
DIN BOLIG 
[Sorø]

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN
[Aabybro]

DET VIGTIGE EL- 
OG VVS-TJEK 
[Aalborg]

Vestsjælland Nordjylland

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN 
[Rønne]

Bornholm

4. APRIL

2016
25. FEBRUAR

2016
18. MAJ

2016

11. APRIL

2016
5. APRIL

2016

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN
[Odense]

SKAB BESPARELSER 

[Odense]

ERFARINGSUDVEKSLING,
OG DAGLIGDAGEN SOM 
ANDELSHAVER [Odense]

Fyn

15. MARTS

2016

28. APRIL

2016

10. MAJ

2016

TIPS TIL AT SÆLGE 
DIN BOLIG 
[Nykøbing F.]

SKYD PÅ JURISTEN 

[Vordingborg]

SKYD PÅ 
SPECIALISTEN 
[Næstved]

Sydsjælland

29. FEBRUAR

2016

17. MARTS

2016

10. MAJ

2016

3. MAJ

2016

ENERGIBESPARELSER/
SOLCELLEREGLER/
ENERGIMÆRK. [Viborg]

DET VIGTIGE EL- OG 
VVS-TJEK 
[Herning]

Vestjylland

10.FEBRUAR

2016

30. MARTS

2016

EFFEKTIVT 
BESTYRELSESARBEJDE 
[Hillerød]

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN 
[Hillerød]

TIPS TIL AT SÆLGE 
DIN BOLIG 
[Hillerød]

Nordsjælland

23. FEBRUAR

2016

26. APRIL

2016

24. MAJ

2016

HVERDAGEN SOM 
ANDELSHAVER
[Ribe]

HVERDAGEN SOM 
ANDELSHAVER
[Rødekro]

EFFEKTIVT 
BESTYRELSESARBEJDE 
[Fredericia]

DET VIGTIGE EL- OG 
VVS-TJEK 
[Rødekro]

Sydjylland

22. FEBRUAR

2016

7. MARTS

2016

8. MARTS

2016

21. MARTS

2016

SKYD PÅ JURISTEN 

[Køge]

SKYD PÅ SPECIALISTEN 

[Roskilde]

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN 
[Ringsted]

Midtsjælland

9. FEBRUAR

2016

7. MARTS

2016

14. APRIL

2016

18. MAJ

2016

VEDLIGEHOLDELSE 
AF EJENDOMMEN 
[København]

TIDEN FØR OG 
EFTER SKYBRUD 
[København]

ALTANER 

[Frederiksberg]  

Hovedstaden

17. MARTS

2016

14. APRIL

2016

12. MAJ

2016

SKAB BESPARELSER

[Randers]

MØDETEKNIK OG 
MØDELEDELSE
[Riskov]

ENERGIBESPARELSER/
SOLCELLEREGLER/
ENERGIMÆRK. [Horsens]

TÆNK ENERGIRENO-
VERING I VEDLIGE-
HOLDELSEN [Aarhus]

Østjylland

8. FEBRUAR

2016

27. FEBRUAR

2016

16. MARTS

2016

26. APRIL

2016

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

HUSKTILMELDING

ABF-ARRANGEMENTER  - for alle andelshavereGRATIS


