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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 bed-
re, betyder virkelig meget.” 
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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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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 integreret 
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 også landsmødet, der træffer 
beslutninger om ABF’s vedtægter, 
mål og principper samt kontingentets 
størrelse.
Medlemsforeninger kan indsende for-
slag 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
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ABFNYT

NYHEDER OG NOTER

ALTANER

LOKALUDVALG

HÅNDVÆRKERFRADRAG

Har du en 
politiker i maven

Tjek foreningens altaner

Farvel til håndværkerfradraget
Et politisk flertal har besluttet at afskaffe håndværkerfradraget.

Fra april 2022 vil det derfor kun være muligt at få et fradrag på 6.200 
kroner per person til arbejdslønnen for serviceydelser i hjemmet. Det 
kan fx være almindelig rengøring af boligen, vinduespudsning, børne-

pasning og almindeligt havearbejde.
Læs mere på fm.dk

Alle altaner har som udgangspunkt en begrænset holdbarheds-
periode 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 øjeblikket 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 eksempler på, hvilke tegn på 
skader man skal være opmærksom på. 

Selvom det kan være vanskeligt med det blotte øje at vurde-
re, 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 kompetencer. En fagperson kan 
eksempelvis være en byggesagkyndig eller en ingeniør med 
erfaring på bygningskonstruktionsområdet.  
Gå til temaside Altaner (tbst.dk)

Bor du i Københavns Kommune, og har du lyst 
til at komme tættere på det politiske liv? 
Så stil op til lokaludvalget. Der er valg til kommu-
nens 12 udvalg i 2022. Lokaludvalget er også din 
mulighed for at sætte fokus på andelsboliger.
Du kan blandt andet være med til at skabe dialog 
mellem bydelens borgere, rådgive kommunen 
om lokale idéer og ønsker til forbedringer og 
varetage den lokale miljøopgave. Dit lokaludvalg 
uddeler også penge til lokale aktiviteter fra Lo-
kalpuljen.
Tilmeldingsfrist for kandidater er 14. januar kl. 
12, og fristen for at tilmelde sig det digitale valg 
er mandag den 7. februar kl. 12. Den digitale af-
stemning er åben i to uger fra den 14. februar. 
Læs mere her på https://www.kk.dk/politik/lokalud-
valg-raad-og-naevn/lokaludvalg 
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UDVALGSREDEGØRELSE

EFTER AFSKAFFELSEN af den offentlige ejen-
domsvurdering for erhvervsejendomme herun-
der private andelsboligforeninger i februar 2021 
har et udvalg under boligministeriet analyseret 
på konsekvenserne for andelsboligforeninger, 
hvor den offentlige vurdering fra 2012 er en af 
mulighederne en andelsboligforening har for at 
prissætte ejendommens værdi.  

Valuar
Valuarvurderinger bliver i dag anvendt af otte 
ud af 10 andelsboligforeninger i København. 
Dette er en kraftig stigning siden 2012, hvor den 
seneste offentlige vurdering blev fastsat. De 
manglende offentlige vurderinger har fået flere 
og flere foreninger i hovedstadsområdet til at 
droppe den offentlige vurdering som metode og 
i stedet betale for en valuarvurdering én gang 
om året.  Den årlige udgift til valuaren kan ofte 
beløbe sig til en årlig udgift svarende til mellem 
kr. 1.000 – 2.000 for den enkelte andelshaver.  

- Før de offentlige vurderinger blev suspende-
ret var det ca. hver fjerde forening, der anvendte 
en valuar i København, så der er ingen tvivl om, 
at foreningerne har følt sig presset over i en 
udgift til årlige valuarvurderinger, når otte ud 
af 10 i dag anvender valuar, siger direktør i ABF, 
Jan Hansen.

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

ABF har i udvalgsarbejdet støttet op omkring 
en forlængelse af gyldighedsperioden for valu-
arvurderinger.

Længere gyldighedsperiode 
for valuarvurderinger

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

Indeksering af offentlig vurdering 2012
Andelsboligforeninger der ikke ønsker at anven-
de en valuar, er der også tænkt løsninger til. De 
kan fortsat bruge vurderingen fra 2012 uden at 
den langsomt bliver udhulet af inflationen. Her 
har udvalget valgt at fremhæve én model, hvor 
2012-vurderingen nettoprisindekseres.

-En mulighed for at kunne nettoprisindeksere 
2012- vurderingen vil givetvis være en brugbar 
løsning for andelsboligforeninger, der ikke øn-
sker udgifter til valuar, men samtidig ønsker en 
løbende regulering af 2012-vurderingen, slutter 
direktør i ABF, Jan Hansen. 
På Andelsboligdagen 22. januar i København kan 
deltagere blive klogere på udvalgets arbejde.

FOKUS

BOLIGPRISER

 LISE CLEMMENSEN   TILL DALING

Skal en andelsboligforening 
have nye muligheder for pris-
fastsættelse af andelsbolig-
foreningen? Udvalg er kom-
met med løsningsforslag og 
anbefalinger.

Otte ud af 10 foreninger i København bruger valuar. Det er en kraftig stigning.

Tilmeld jer via 
www.abf-rep.dk.  
Arrangementet 

er gratis.
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FOKUS

STØJ

HELLE STEVN har boet A/B Marstalsgade 2/
Hobrogade 6 på Østerbro siden 1995. Da hun 
dengang flyttede ind, oplevede hun ikke nær 
så mange støjgener ved affaldsafhentningen, 
som hun gør i dag. Nu bliver sorteringsaffald 
afhentet seks dage om ugen, og den første bil 
er allerede i gang kl. 5 om morgenen. Det kan 
lade sig gøre, fordi afhentningen er drevet af 
private renovatører. 

I ejendommen holder også erhvervsdrivende 
til, som deler affaldsrum med de private beboere 
i foreningen. En af forretningerne har egen 
affaldsvogn med privat afhentning af reno-
vation, og det skaber særlige udfordringer i 
nabolaget. 

Den private affaldsafhentning er nemlig ikke 
underlagt de samme vilkår som den kommu-
nale. I kommunen må afhentningen kun ske 
i et afgrænset tidsrum. Men de private må 
komme på et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet. Også om natten.

STØJ 
FORSTYRRER 
HELLES 
NATTESØVN

På Østerbro i København er 
støjgener ved afhentning af 

affald i nattetimerne blevet en 
lang og sej kamp for andels-
haver Helle Stevn. Hun har 

været i dialog med renovatø-
rer, kommune og politikere. 

Men der er ingen hjælp at 
hente. Det får nu andelsbo-
ligforeningen til at råbe op.

 KRISTIANNA KLEIN   JACOB NIELSEN

AFHENTNING AF 
SORTERINGSAFFALD
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Private renovatører følger loven
Helle Stevn har forsøgt at gå i dialog med de 
erhvervsdrivende for at drøfte mulig- 
heden for, at de private renovatører kan om-
lægge deres arbejdstider eller lave ændringer 
i ruten. Men det vil de ikke, har andelshaver 
Helle Stevn fået at vide. 

– De siger, at de henholder sig til loven. De 
har ret til at komme, når de vil, fordi miljølo-
ven ikke foreskriver, at de har nogen speci-
fik tidsramme, som de skal forholde sig til, 
fortæller hun.

Andelsboligforeningen bakker op om Helle 
Stevn og de andre i forsøget på at få løst 
støjproblemerne. Men så længe lovgivningen 
er, som den er, er det svært at gøre noget. Det 
fortæller Jan Elisassen, formand for andelsbo-
ligforeningen Marstalsgade 2 og Hobrogade 6.

– Når en privat vognmand har loven på 
sin side, er det svært at sige, at han skal gøre 
noget anderledes, hvis han har planlagt en 
arbejdsdag ud fra det. Det er jo bare virkelig 
ærgerligt, at beboere bliver ramt af det, fortæl-
ler Jan Eliassen.

Løsningen kræver en lovændring
For at løse problemet er Helle Stevn taget væk 
i perioder, hun har undersøgt, om udskift-
ning af vinduer ville afhjælpe problemet, og 
hun har købt sig til et lydisoleret loft. Men 
intet har virket. Derfor har hun taget kontakt 
til Københavns Kommune, Ankestyrelsen og 
Christiansborg.

Kommunen har målt støjniveauet under af-
faldsafhentningen, og ifølge Helle Stevn har der 
ikke været tvivl om støjgenerne. Men alligevel 
har Københavns Kommune ikke grebet ind.

Mette Baungaard Jakobsen, enhedschef i 
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns 
Kommune, forklarer, at afhentningen af 
københavnernes private husholdningsaffald 
sker i tidsrummet mellem kl. 6 og 18. Men at 
de ikke har lovhjemmel til at regulere, hvornår 
der afhentes erhvervsaffald, da det er en aftale, 
som erhvervet og de private renovatører indgår.

Derfor kræver løsningen en lovændring. Fra 
politisk side har Helle Stevn fået at vide, at det 
er op til den enkelte kommune at fastlægge, 
hvordan indsamlingen skal foregå afhængigt af 
lokale forhold. Og med den melding står Helle 
Stevn altså stadig over for det samme støjpro-
blem, som har stået på i over tre år nu.

Nye initiativer kan gøre en forskel
Helle Stevn og Jan Eliassen frygter nu, at pro-
blemet kun vil vokse sig større, da det øgede 
krav til affaldssortering også stiller større krav 
til hyppigheden af afhentningen. Det kan be-

tyde flere støjgener, og den bekymring er ikke 
ubegrundet.

– Der kommer flere afhentninger af affald 
grundet flere fraktioner, da de skal tømmes af 
forskellige biler. I 2020 var der godt ni millio-
ner årlige afhentninger af husholdningsaffald 
i København, og det tal forventes at stige de 
kommende år, fortæller Mette Baungaard 
Jakobsen.

Men der er planer om at udbrede støjfri 
afhentning af affald i Københavns Kommune. 
Det sker, i takt med at Amager Ressourcecen-
ter (ARC) i 2022 overtager affaldsindsamlin-
gen i København.

I den forbindelse vil en stor del af skraldebi-
lerne overgå til at køre på el, hvilket forventes 
at reducere støjen fra affaldsindsamlingen, 
fortæller Mette Baungaard Jakobsen.

I planlægningen vil ARC også se på, hvordan 
affaldsafhentningen kan tilrettelægges, således 
at den generer færrest mulige københavnere. 

– Her tænkes specifikt på tømning af frak-
tioner, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der 
er mere støj end ved andre fraktioner. Derfor 
vil for eksempel mobilsug og glas i en normal 
drift ikke blive tømt i ydertidspunkterne. Det 
vil også – så vidt det er muligt – gælde ved de 
adresser, hvor der er brosten. Det skal tilret-
telægges, således at de steder, der tømmes 
i ydertimerne, skal være forbundet med få 
eller ingen gener, fortæller Mette Baungaard 
Jakobsen.

Helle Stevn og Jan Eliassen håber, at initiati-
vet vil gøre en forskel. Men om det kommer til 

Andelshaver 
Helle Stevn og 
formand Jan 
Eliassen håber 
at affaldsstøj 
om natten 
snart bliver 
mindre. 
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FOKUS

AFFALD

Det forekommer ofte i ejendom-
me, at det støjer, når erhverv får 
hentet deres affald. Særligt når 
det sker på tidspunkter af døgnet, 
hvor der ofte er og bør være stille, 
det vil sige normalt efter kl. 22 om 
aftenen og før kl. 7 om morgenen. 

Afhentning af erhvervsaffald 
er ikke detailreguleret i lovgivnin-
gen, men uanset om et erhverv 
er en erhvervslejer eller en 
erhvervsandelshaver, skal alle ud-
øve god skik og orden, herunder 
undgå unødig støjende adfærd. 
Det gælder også de affaldsaf-
hentningsfirmaer, som et erhverv 
har givet adgang til eller indgået 
aftale med om afhentning af deres 
affald, fx på ejendommens fælles-
arealer eller i erhvervslokalerne. 

Det fremgår blandt andet af 
erhvervslejelovens § 61, stk. 2, nr. 
3, og for den sags skyld også af 
lejelovens § 83, stk. 1, litra e. 

TJEK HUSORDENEN
I en andelsboligforening kan der 
være lavet specifikke husordens-
regler om fx støj mv., men uanset 
om der er sådanne eller ej, gælder 
der generelle regler om god skik 
og orden. 

Det er, hvad man kalder 
almindelige naboretlige regler og 
hensyn, nemlig at der skal tages 
hensyn til omgivelserne. 

For både erhvervslejere og er-
hvervsandelshavere kan affalds-
afhentning, tidspunkter og støj 
i den forbindelse være specifikt 
reguleret i bestemmelser i enten 
erhvervslejeaftalen eller ”boligaf-
talen”, det vil sige den aftale, der 
bør gælde for en erhvervsandel-
shaver for specifikt at regulere de 
erhvervsmæssige forhold.

Er det ikke tilfældet, kan man 
som forening og dermed ejen-
dommens ejer stadigvæk påtale, 
hvis der fra erhvervet eller fra 
dem, der henter deres affald, 
forekommer meget støj, og 
særligt hvis det er uden for 
tidsrummet mellem kl. 22 og 7. 

I modsætning til den 
kommunale affaldsafhent-
ningsordning, hvor man ikke 
har indflydelse på afhent-

ningstidspunkter – men dog kan 
prøve at få det – gælder der andre 
regler vedrørende de aftaler, som 
erhverv indgår med deres affalds-
afhentningsfirmaer. 

Man kan derfor som forening 
i første omgang henstille til det 
pågældende erhverv om at stoppe 
med den støjende aktivitet i fx 
nattetimerne – ofte fra kl. 22 om 
aftenen til kl. 7 om morgenen. 
I sidste instans kan foreningen 
sende påkrav/påmindelse med 
trussel om enten ophævelse (for 
en erhvervslejer) eller eksklusion 
(for en erhvervsandelshaver), hvis 
støjniveauet ikke bliver bedre. 

Når det er sagt, kan der altid 
være konkrete omstændigheder, 
der gør det umuligt for et erhverv 
at få afhentet affald på et andet 
tidspunkt. 

Umiddelbart burde det ikke 
være tilfældet, og derudover vil 
der ofte kunne træffes foranstalt-
ninger, så støj og gener bliver 
minimale. 

EKSKLUSION
Forhandling og drøftelse med 
erhvervsandelshavere/-lejere 
er selvfølgelig altid det bedste i 
stedet for en konfliktoptrapning, 
men i nogle situationer kan det 
dog desværre være nødvendigt. 

Men hvis et erhverv absolut 
ikke vil ændre adfærd, er en opsi-
gelse/ophævelse eller eksklusion 
sidste udvej. Men det er en svær 
situation, da støjgenerne skal 
være væsentlige, før støjniveauet 
kan medføre tab af et erhvervs-
lokale ved enten ophævelse eller 
eksklusion. 

Men det betyder ikke, at man 
skal opgive forsøget på at få 
erhvervet til at ændre adfærd og 
blot lade stå til.  

Hvad siger loven?
ERHVERVSAFFALD

 RASMUS JUVIK, ADVOKAT (H), WANTZIN EJENDOMSADVOKATER  STORYSET.COM

Helles lejlighed 
ligger i stuen, 
så hun bliver 
vækket om 
natten, når 
erhvervsaffald 
bliver hentet.

at betyde noget for de private 
vognmænd, er de usikre på.

Kampen fortsætter
I andelsboligforeningen på 
Østerbro er planen nu at finde 
ud af, hvordan de får mest 
muligt ud af deres kræfter i 
det videre forsøg på at finde 
en løsning.  

Sådan som situationen ser 
ud nu, opfordrer formand Jan 
Eliassen beboerne til at stå 
sammen og rette en samlet 
henvendelse til de erhvervs-
drivende for at få løst proble-
met. 

Hvis det ikke kan lade sig 
gøre at nå til enighed, bliver 
det nødvendigt at rette en po-
litisk henvendelse for at ska-
be en ensartethed over hele 
linjen, sådan at loven bliver 
den samme for de kommuna-
le og de private renovatører, 
fortæller Jan Eliassen.

For formanden står det 
klart, at andelsboligforenin-
gen fortsat vil støtte op om 
kampen for nattero.

– Nu må vi afprøve nogle af 
de muligheder og håbe på en 
bedring. Hvis ikke det sker, 
så kan det være, at Helle er 
flyttet en eller anden dag – 
sammen med mange andre, 
siger Jan Eliassen.
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www.aarsleffpipe.dk/ydelser/faldstammer

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

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...

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
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TEMA

GENERALFORSAMLING

Velkommen til Generalforsamling 
i A/B Nørrebro
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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 fliser i gården og det med 
nye maskiner til vaskekælderen. 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 sam-
men. Derfor er det ifølge Anne Kristensen vigtigt, at man 

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 Nørrebro 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 Nørrebros 
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 afsæt-
ter penge til projektet i budgettet 
for det kommende år. Måske er 
det nødvendigt, at andelshaverne i 
A/B Nørrebro 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 gene-
ralforsamling er at træffe beslutnin-
ger i fællesskab. Derfor er det også 
vigtigt, at så mange af A/B Nørre-
bros andelshavere som muligt kan 
deltage. Derfor skal bestyrelsen med 
brev eller opslag senest fire uger in-
den generalforsamlingen informere 
andelshaverne om datoen, så de kan 
sætte kryds i kalenderen.

5. APRIL 2022
Indkaldelse
Alle andelshavere i A/B Nørrebro 
har nu modtaget indkaldelsen til 
generalforsamlingen, som indehol-
der 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 NØRREBRO

prioriterer at deltage som andel-
shaver.

– Når man deltager i gene-
ralforsamlingen, så er man 
med til at træffe beslut-
ningerne. Ellers over-
lader man det bare til 
andre at tage retningen 
for, hvad der skal ske 
med ejendommen, 
hvordan den vedli-
geholdes, og hvilke 
forbedringer der skal 

udføres. Der er jo mange 
ting, som påvirker den 

enkeltes økonomi, og det 
sted man bor, siger hun. 

En økonomisk interesse
Nicholas Wantzin er advokat og 

ejer af Wantzin Ejendomsadvokater i 
København. Han har mange års erfaring 

som administrator i forskellige andelsboligforeninger. På generalfor-
samlingen i andelsboligforeningen varetager han som oftest rollen 
som dirigent. Her leder han andelshaverne igennem dagsordenen 
med alt fra gennemgang af regnskab og budgettet til afstemningen om 
forslag og valg til bestyrelsen.

Den erfarne administrator peger på, at man som andelshaver også 
har en økonomisk interesse i at være med, når beslutningerne i an-
delsboligforeningen træffes: 

– Den største investering, de fleste har, er deres bolig. Så andelsha-
verne har en klar økonomisk interesse i at deltage i generalforsam-
lingen, hvor alle vigtige beslutninger om foreningen tages, der kan 
påvirke den enkeltes økonomi.

Men det er ikke kun de økonomiske forhold, der bør have andel-
shavernes interesse, mener Nicholas Wantzin. Det sociale aspekt er 
også vigtigt, forklarer han. 

– Når man har købt en andelsbolig, så er det oftest fordi, man søger 
et socialt fællesskab, ellers kunne man lige så godt købe et hus langt 
ude på landet. Derfor er generalforsamlingen også et vigtigt om-
drejningspunkt for sammenhængskraften i en andelsboligforening. 
Andelshaverne har en interesse i, hvordan det sted, hvor man bor, 
fungerer. Den slags beslutninger træffes bedst i fælleskab og med så 
mange som muligt omkring bordet.

På en generalforsamling kan andelshaverne fastlægge regler for 
husorden, ændre vedtægterne, træffe beslutning om nye byggesager 
og om lånoptagelse. Det er derfor vigtigt, at man inden generalfor-
samlingen grundigt læser det udsendte materiale, så man er så godt 
forberedt som muligt, lyder rådet fra Nicholas Wantzin.

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
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Kompetent rådgivning 
sparede penge og besvær

Da faldstammer og stistrengene skulle udskiftes i to ejendomme, sikrede god rådgivning, 
at projektet blev udført sikkert, korrekt og uden risiko for efterfølgende fejl

Simon Petersen, der er formand i bo-
ligforeningen IF Rosenborgen og AB 
Vigerslevvej, er en glad mand, for i den 
ene af hans to ejendomme er et større 
udskiftningsprojekt lige ved at være 
færdigt – et projekt, der kunne være 
gået rigtig galt, hvis han ikke havde 
fundet den helt rigtige rådgiver og en-
treprenør.

- For et par år siden begyndte vi at få 
henvendelser fra nogle af vores beboere 
om, at der var utætheder og ikke ret 
meget tryk på vandet. Det kunne jeg 
ikke forstå, for vi havde jo løbende fået 
udskiftet faldstammer og stistrenge, 
netop for at sikre at alt var i orden, for-
tæller Simon Petersen.

Han havde en mistanke om, at han 
måske ikke havde fået den optimale 
rådgivning af den blikkenslager, der 
havde udført de oprindelige udskift-
ninger, så han undersøgte markedet og 
valgte Installatøren & Entreprenøren IE 
og fik dem til at komme ud og kigge på 
hans ejendomme.

Noget af det første, der blev konsta-
teret, var, at nogle af de gamle og slidte 
galvaniserede rør godt nok var udskif-
tet, men at det var gjort forkert.

- Det viste sig, at rørene var blevet 
udskiftet med nye rustfri rør, og det, 
fortalte Martin Attermann fra Instal-
latøren & Entreprenøren IE mig, var 
en rigtig dårlig ide. Det viser sig, at 
når de gamle rør blev sat sammen med 
rustfri rør, så accelererede man faktisk 
nedbrydningsprocessen – rørene tærede 
langt hurtigere end ellers, siger Simon 
Petersen, der ønsker, at hans tidligere 
rådgiver og blikkenslager havde fortalt 
ham det.

Han husker, at Martin Attermann for-
talte ham, at fordi der var sat presserør 
ind, der ikke fungerer med det gamle, så 
ville de tære op mod 40-50% hurtigere.

- Det er naturligvis et godt salgstrick 
for en blikkenslager, hvis han gerne 
vil have, at kunden hurtigt skal bruge 
ham igen, men det er jo ikke noget, 
der holder i længden, pointerer Simon 
Petersen.

Sammen med Installatøren & Entre-
prenøren IE blev der lavet en køreplan, 
så de kunne komme i gang med de vig-
tigste opgaver med det samme. Men en 
opgave, hvor det er samtlige faldstam-

mer og stistrenge, der skulle gennemgås 
og potentielt set skiftes, er ikke noget, 
der klares på hverken uger eller måne-
der.

Opgaven i den mest kritiske ejendom 
har taget et par år og er lige blevet af-
sluttet, og Simon Petersen er glad for, at 
opgaven kunne klares i etaper.

- Hvis alt skulle skiftes på en gang, 
ville det have været en kæmpe udgift 
for ejendommen. Jeg er meget glad for, 
at vi kunne lave en køreplan, der strakte 
opgaven over et par år, forklarer Simon 
Petersen.

Han er rigtig glad for den rådgivning, 
han fik hos Installatøren & Entreprenø-
ren IE, for han mener selv, at hvis han 
ikke havde fået den gode rådgivning, så 
havde han risikeret at komme til at stå 
i den situation, at alle faldstammer og 
stistrenge skulle skiftes på en gang.

- Martin Attermann var rigtig god. Vi 
gik ind i lejlighederne for at se, hvordan 
rørene så ud, og på den måde kunne 
vi finde de kritiske steder først og få 
udbedret dem. Herefter lavede Martin 
en prioriteret rækkefølge og arbejdede 
ud fra den. Det gav rigtig meget ro i 
sjælen at have Martin og hans firma til 
at håndtere opgaven, siger Simon Pe-
tersen.

Simon Petersen slutter af med at råde 
andre til ikke bare at tage den første 
håndværker, man finder, når man slår 
op på nettet.

- Det er vigtigt at lave lidt research 
og finde en håndværker, der gør et or-

dentligt stykke arbejde. Jeg har været 
utrolig glad over at have en håndværker, 
der ikke alene kunne yde en god rådgiv-
ning, men som også var engageret i sit 
arbejde, og som leverede en god ydelse, 
fremhæver Simon Petersen. n 

Vi er eksperter i:

• Vvs-tekniske installa-tioner
• Vedligeholdelse af eksi-

sterende installationer
• Udskiftning af faldstammer

• Badeværelsesrenovering

• Serviceopgaver

Ring og få et godt tilbud

Kontakt: 
Martin Attermann 
Tlf.: 60 14 64 64 
Mail: 
www.i-evvs.dk

Simon Petersen, formand i boligforeningen IF Rosenborgen og AB Vigerslevvej.

ANNONCE

attermann.martin@gmail.com

• Vvs-tekniske installationer

•  Vedligeholdelse af eksisterende 

installationer

• Udskiftning af faldstammer

• Badeværelsesrenovering

• Serviceopgaver

• Murerentrepriser 

• Mureservice og reparationer

.
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Dagsorden
A/B Nørrebro følger ABF’s standard-
vedtægter, som indeholder en klart 
defineret dagsorden, der gør det 
nemt og overskueligt for forenin-
gens 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 generalforsam-
lingen skal bestyrelsen have modta-
get eventuelle forslag fra andelsha-
vere i A/B Nørrebro. Efterfølgende 
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 generalforsamlingen. 
Det kan blandt andet ske ved, at 
bestyrelsen udsender en opdateret 
dagsorden.

15. april 2022
Forslag offentliggøres
Andelshavere i A/B Nørrebro 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.

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 hyg-
geligt at mødes med sine naboer i 
A/B Nørrebro og træffe beslutninger 
om den fælles ejendom. Og snakken 
går lystigt, indtil formanden beder 
om ro, så generalforsamlingen 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.
Det samme råd giver Nicholas Wantzin. Han opfordrer til, at man 

underbygger sit forslag med et eller flere bilag, hvor tilbud og andre 
informationer fremgår. Som dirigent på generalforsamlinger opfordrer 
han også forslagsstillerne til at motivere deres forslag mundtligt.

– Nogle gange kan ting på skrift virke lidt kontant. Derfor er det en 
god idé at argumentere for sit forslag på generalforsamlingen, hvis 
man fx ønsker at ændre på husordenen eller vedtægterne. Dialog og 

mundtlighed i et fællesskab er mange gange det vigtig-
ste for at få en god, saglig debat og forståelse 

for, hvorfor man måske mener noget 
forskelligt.

ABF har udarbejdet et standard-
dokument til formulering af 

forslag, der guider andelsha-
verne og bestyrelsen igennem 
processen i udarbejdelsen af 
forslag til generalforsamlin-
gen. Dokumentet kan hentes 
på ABF’s hjemmeside.

Hvis du ikke kan deltage …
Er man som andelshaver af 

forskellige grunde er forhindret 
i at deltage på generalforsam-

lingen, kan man, hvis man følger 
ABF's standardvedtægter, give 

fuldmagt til en anden andelshaver i 
ejendommen. Man kan også give fuldmag-

ten til en ægtefælle eller en myndig person i 
husstanden. På den måde kan man, trods sit fravær, alligevel give sin 
stemme til kende, når der skal stemmes om vigtige forhold i forenin-
gen, forklarer Anne Kristensen.

Og netop antallet af andelshavere, der er repræsenteret på gene-
ralforsamlingen, 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 kvali-
ficeret flertal – typisk gælder det 2/3-del af samtlige mulige stemmer 
skal være repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3-del af ja- eller 
nejstemmer. Hvis vi er ovre i frasalg af foreningens ejendom, kræver 
vedtægterne helt op til 4/5-dele af samtlige mulige stemmer, og der 
kan også være ting, der kræver enstemmighed.

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

En typisk generalforsamling varer ifølge Nicholas Wantzin en til 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 beslutningsreferatet. I dokumentet gennemgår 
ABF de ting, man skal dokumentere, og vejleder til, at man ikke tager 
unødvendige personoplysninger med i referatet. 
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Poul Erik Jørgensen, formand for 
Andelsboligforeningen Falkoner Allé 
45/ Roarsvej 1, læste i andelsbo-
ligbladet om firmaet Drytech, som 
havde en løsning på fugtproblemer.

Han måtte en tur på internettet for 
at finde ud af mere om metoden 
og kunne da konstatere, at de i 
Tyskland havde 20-30 års gode 
erfaringer med løsningen, som går 
ud på slippe af med fugt i væggen 
ved at vand bliver trukket væk fra 
muren ved hjælp af en strømførende 
ledning i væggen og  ved hjælp af et 
negativt ladet spyd, som placeres i 
jorden omkring ejendommen – en 
metode der kaldes elektroosmose.

– Jeg spekulerede på, om der så at 
sige kunne være tale om hokus-po-
kus, eller om det virkelig kunne 
være rigtigt, at man kunne løse 
problemet på den måde og om der 
var andre i Danmark, der havde 
gjort det samme. Men jeg blev 
overbevist af de gode erfaringer 
fra Tyskland og ved at tale med 
Drytech som ikke var i tvivl om, at vi 
her i foreningen ville blive glade for 
deres løsning.

Undgik gravearbejde
– Den almindelige fremgangsmåde 
for at slippe af med fugt i en kælder 
går ud på at grave jorden op udenfor 
og så isolere, men det ville blandt 
andet give et problem, fordi der er et 
udhæng med et udstillingsvindue, 
der hviler på en ikke funderet træ-
konstruktion, som vi var bange for 

ville falde ned, hvis der blev gravet. 
Og at få gravet op og isoleret ville 
koste en kvart million kroner, hvilket 
vi selvfølgelig heller ikke var vilde 
med. Desuden ville understøttelse 
af udhænget have gjort det endnu 
dyrere. Her viste det sig så, at vi 
kunne få en løsning, der kun ville 
koste os omkring 150.000 kroner, 
inklusive moms. Den løsning faldt vi 
for, og vi var lettede over, at det ikke 
ville blive nødvendigt at døje med 
gravearbejde, fortæller Poul Erik 
Jørgensen.

Niels Olsen, afdelingsleder i Drytech, 
fortæller, at firmaet altid lige skal 
klare den udfordring det er at 
skulle overbevise folk om, at der 
ikke er tale om hokus-pokus, fordi 
teknikken endnu ikke er almindeligt 
kendt. Men arbejdet blev udført i 
begyndelsen af 2020, og det var 
tydeligt efter et halvt år, at metoden, 
kaldet Drymat System, virkede, som 
den skulle: – Fugten var reduceret 
med 44 % på seks måneder. Her 
skal man dog huske på, at der 
ikke er to huse, som opfører sig 
ens. Men vi har 9 års erfaring med 
vores metode, og den er særdeles 
konkurrencedygtig i forhold til andre 
løsninger både på grund af prisen, 
men også fordi at den er betydeligt 
grønnere end andre løsninger, da vi 
ikke bruger fossile brændstoffer. Vi 
skal bare fræse en rille i væggen til 
en ledning i stedet for, at gravema-
skiner skal larme og forurene, og 
det undgås, at jord skal deponeres, 
forklarer Niels Olsen.

Garanti på arbejdet
Processen med at udføre arbejdet 
gik ganske uden problemer, og 
formand Poul Erik Jørgensen er helt 
og aldeles tilfreds. – Vi følte os godt 
behandlet under udførelsen, og det 
var rart, at der ikke skulle udføres 
noget arbejde udenfor. I det hele 
taget var der ikke noget besvær og 
ikke ret megen rengøring. Vi skulle 
bare rydde væggene i kælderen, 
så de kunne komme til at arbejde, 
og det hele tog kun en enkelt uge i 
modsætning til, at en anden løsning 
inklusive gravearbejde ville have 
taget en måned, fortæller han, 
og tilføjer, at nu er der ingen fugt 
tilbage overhovedet. Desuden er 
der garanti på arbejdet.

– Vi giver en garanti på fem år 
på den boks, som skal hænge på 
væggen, og en garanti på tyve år 
på titaniumelektroderne i væggen, 
siger Niels Olsen, som tilføjer, at 
firmaet kommer og tjekker, om alt 
er som det skal være efter otte 
måneder. Herefter vender firmaet 
tilbage igen, og de slipper ikke 
kunden, før end det kan konstate-
res, at væggen er helt tør. – På den 
måde sikrer vi os, at vores kunder 
kan føle sig 100 % trygge, tilføjer 
Niels Olsen.

HVORDAN FUNGERER DRYMAT SYSTEM?
Drymat System fjerner fugt ved hjælp af elektroosmose. Kort forkla-
ret går det ud på, at der installeres en strømførende ledning, nogle 
elektroder og en lille boks, i den fugtramte kælder. Boksen sender 
elektroniske impulser ind i det fugtige murværk, så vandet i væggene 
bliver positivt ladet. Dette vand bliver trukket væk fra muren ved 
hjælp af et negativt ladet spyd, der er placeret i jorden omkring 
ejendommen. Med Drymat System får du installeret en løsning mod 
fugt i kælderen, der ikke forurener, virker helt uden kemi, og som 
reducerer dit varmeforbrug. Alt sammen til fordel for både dig og 
miljøet. Boksen udsender mellem 6 og 15 volt. Månedligt forbrug er 
under 10 kr. pr. mdr.
Læs mere på www.drytech.dk

HVEM ER DRYTECH?
Drytech er startet i 2012 af Niels Olsen, og siden overtaget af Gul-
dager A/S. Guldager er førende inden for vandbehandling og korrosi-
onsbeskyttelse og beskæftiger ca. 100 personer Worldwide.

ALVORLIGT FUGTPROBLEM 
KLARET HELT UDEN HOKUS-POKUS

ANDELSBOLIGFORENING PÅ FREDERIKSBERG HAVDE PROBLEMER MED AT VÆGGEN UD TIL GADEN 
I KÆLDEREN VAR VÅD SÅ MALINGEN SKALLEDE AF OG PUDS FALDT NED. PROBLEMET BLEV LØST EFTER 

AT BESTYRELSEN KONTAKTEDE FIRMAET DRYTECH, SOM TILBYDER EN GRØN OG BILLIG LØSNING.

ANNONCE

FØR

EFTER
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I A/B Nørrebro byder foreningens 
formand velkommen. Formanden 
foreslår foreningens administra-
tor som dirigent og foreningens 
sekretær som referent. Begge 
bliver valgt. Herefter gennemgår 
dirigenten de enkelte punkter i 
dagsordenen og holder styr på 
afstemninger, eventuelle fuldmag-
ter, 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, bestyrelsesmed-
lemmer 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 Nørre-
bro, 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 
Nørrebro har gjort det til rutine at 
bruge det første bestyrelsesmøde 
efter generalforsamlingen til, i 
fællesskab, at udfylde nøgleop-
lysningsskemaet i forbindelse 
med salg – altså det, som gælder 
foreningen. Det giver nemlig nye 
medlemmer i bestyrelsen praktiske 
informationer om antal andele, 
foreningens stiftelsesår, ejendom-
mens energimærke etc. og er en 
god måde at få sat gang i bestyrel-
sesarbejdet på – for både erfarne 
og nybegyndere. Bestyrelsen løber 
også forretningsordenen igennem.

19. MAJ 2022
Referat
Senest en måned efter at andel-
shaverne mødtes til generalfor-
samling og nabohygge, modtager 
de et underskrevet referat. 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

MADS GYDESEN
Kasserer
A/B Østerbrogade 50 
- Willemoesgade 4-6 
København Ø
30 andele

Hvor mange deltager på jeres 
generalforsamling? 
Ca. 20 fysisk plus fuldmagter. Generelt 
bakker andelshaverne op om general-
forsamlingerne.

Hvor lang tid varer jeres generalfor-
samling?  
Typisk varer den et par timer.

Hvordan informerer I om  
generalforsamlingen? 
Gennem indkaldelse fra vores admini-
strator.

Har I sociale aktiviteter før eller efter 
generalforsamlingen? 
Det har vi drøftet, men har ikke fået det 
gennemført pga. coronarestriktioner.

Afvikler I digitale generalforsamlinger? 
I år holdt vi vores ordinære generalfor-
samling digitalt, men uden forslag. Der 
afholdt vi en ekstraordinær generalfor-
samling fysisk, da det blev muligt.

Hvilke emner havde I på dagsordenen 
på sidste generalforsamling?  
Inddragelse af bagtrapper og om 
ændring af et punkt i hhv. husorden og 
vedtægter og et forslag om omstilling 
af låse.

Havde I forslag fra andelshavere? 
Ja.

Hvordan ser jeres drømmegeneral-
forsamling ud? Den er vi ret tæt på at 
have. God opbakning fra andelshaverne, 
hvor de gerne bidrager til at yde en 
indsats for foreningen.

LONE AST 
Formand
A/B Elleparken
København SV
123 andele

Hvor mange deltager på jeres  
generalforsamling? 
Ca. 35 fysisk fremmødte plus 5 - 10 
fuldmagter.

Hvor lang tid varer jeres generalfor-
samling? 
3 til 3,5 time.

Hvordan informerer I om  
generalforsamlingen? 
Ved opslag i opgangene og i bestyrel-
sens nyhedsbrev.

Har I sociale aktiviteter før eller 
efter generalforsamlingen? 
Nej.

Afvikler I digitale generalforsamlinger? 
Nej.

Hvilke emner havde I på dagsordenen 
på sidste generalforsamling? 
Opdatering af husorden, en del 
vedtægtsændringer, antal af husdyr, 
låneoptag til udmøntning af vedlige-
holdelsesplanen, etablering af altaner, 
regnvandsafkobling (skybrudssikring), 
affaldssortering.

Havde I forslag fra andelshavere? 
Ja.

Hvordan ser jeres drømmegeneral-
forsamling ud? 
At dialogen foregår i en konstruktiv 
og ordentlig tone, samt at beboerne 
oplever og vil et fællesskab til gavn 
for alle.

MØD EN 
FORMAND

MØD EN 
KASSERER

TEMA

GENERALFORSAMLING
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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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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 
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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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”KAN ALLE og enhver benytte an-
delsboligforeningens ladestandere?” 
”Hvordan skal man forholde sig, hvis 
andelsboligforeningen har eget solcel-
leanlæg?”

Mødesalen er fyldt med 71 spørgelyst-
ne andelshavere fra 43 andelsboligfor-
eninger, da de er mødt op til det andet 
af foreløbig fire møder om etablering af 
elladestandere. Møderne indleder det 
nye ABF-medlemstilbud ”Mød Eksper-
terne”. 

Planen er, at der årligt skal afvikles en 
række møder rundtomkring i landet om 
problemstillinger, der typisk er forbun-
det med større investeringer i andels-
boligforeningerne.

At dømme ud fra tilslutningen til de 
første møder er der stor interesse for 
at møde relevante eksperter. Der har 

nemlig været fuldt booket, og der er 
oprettet ventelister.

Jurist Jakob Holm Hansen fra ABF 
indleder mødet, derefter følger to leve-
randører af ladestandere fra henholds-
vis Nortec og Clever. En repræsentant 
fra Forenede Danske Elbilister byder 
derefter ind med generelle betragt-
ninger omkring elbilisme, og endelig 
giver en repræsentant fra Arbejdernes 
Landsbank et bud på finansiering.

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

RIKKE BYRHOLT DARØ
A/B Skovparken II
8464 Galten
12 andele

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.

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

 JAKOB KEHLET     KIRSTEN ADLER

MØD EN 
ABDELSHAVER

Læs program for 2022, og tilmeld jer via www.abf-rep.dk

ARRANGEMENT

MØD EKSPERTERNE



Vesterbrogade  124B , 1620 Kbh V 
post@fr iborg - l a s sen .dk
www. f r iborg - l a s sen .dk

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

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

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

Jels Huse
kan ordne det for dig

gratis

Se mere på www.jelshuse.dk 
Eller kontakt os direkte på: 40182131

HAR DU UTÆT TAG, MØRE FALDSTAMMER 
ELLER RUSTNE VANDRØR?

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 

     

MADS DAU KØHLER
A/B Havkærvænget
8381 Tilst
13 andele

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 
ABDELSHAVER



22   |   ABFNYT   |   JANUAR 2022

HVORDAN ER DET LIGE MED...

Må andelshavere stille personlige  
ejendele i opgangen?
Nej, det må de ikke. Ifølge bygningsreglementet og 
bekendtgørelse om brandsikring af ejendomme skal 
adgangsarealer holdes ryddelige. Arealerne må derfor 
ikke bruges til opbevaring af fx cykler og barnevogne eller 
til oplagring af varer og affald. Det skyldes, at personlige 
ejendele kan få en brand til at udvikle sig samt hindre 
personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af 
brand.

Må bestyrelsen smide andelshaveres ejendele 
ud, hvis de flyder i opgangen?
Nej, bestyrelsen må ikke umiddelbart smide ejendele ud. 
Bestyrelsen bør varsle beboerne ved hjælp af opslag om, 
at effekterne vil blive fjernet og opbevaret i en rimelig 
tid, således at beboerne har mulighed for at få deres ting 
tilbage. Opbevaring af ejendelene bør ske i et aflåst rum, 
som bestyrelsen har adgang til.

Hvad kan foreningen gøre, hvis en andelshaver 
overtræder reglerne?
Hvis en andelshaver stiller sine ting på fællesarealer, bør 
bestyrelsen gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt. 
En dialog med andelshaver kan følges op af en indskær-
pelsesskrivelse og eventuelt et påbud, hvis andelshaver 
fortsat ikke overholder reglerne.

Hvis en andelshavers ejendele spærrer for 
flugtveje, er det så andelshaveren eller for-
eningen, som får en bøde?
Det er foreningen, der kan få en bøde fra kommunens 
bygningsmyndighed.

Tilsidesætter brandregulativerne  
foreningens vedtægter?
Ja, en forenings vedtægter skal altid overholde al lov-
givning og myndighedsregulering. Vedtægterne kan ikke 
tillade opbevaring på trappearealer, som ikke er tilladt i 
henhold til brandregulativerne.

 KARIN MONRAD FISCHER  COLURBOX

SPØRG EKSPERTEN

TING OG SAGER I OPGANGEN

TING OG 
SAGER I  
OPGANGEN?
Sko, barnevogne og børnecykler i opgangen 
kan skabe frustrationer i hverdagen, men  
kan også være til fare for brandsikkerheden.

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Jakob Holm 
Hansen
JURIST

Karin Monrad 
Fischer
JURIST

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST



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 

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.



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

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

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

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



JANUAR 2022   |   ABFNYT   25

FOKUS

KOMMUNALT

Bybilledet er fyldt med permanente reklamer. 
Alligevel har et politisk flertal besluttet at be-

grænse midlertidige stilladsreklamer, og det 
rammer andelsboligforeninger.  

NYE REGLER
MINDSKER

INDTÆGTER

STILLADSREKLAMER

− HVOR MEGET skal Københavns Kommune 
egentlig bestemme? spørger Jørgen Segall, 
formand i A/B Christiansport på Amager. 

Den københavnske forening undrer sig over, at 
et stort politisk flertal i Københavns Kommunes 
Teknik- og Miljøudvalg har vedtaget, at midler-
tidige stilladsreklamer på offentlig vej fremover 
kun må fylde 40 % af stilladset. Byrummet er i 
forvejen fyldt godt op med permanente billbo-
ards, reklamesøjler, neon- og lysreklamer, mens 
stilladsreklamer kun er opsat i en periode og 
bliver nedtaget igen.

De nye retningslinjer betyder dermed, at for-
eninger fremover kun kan få 40 % af de indtæg-
ter, som de før har kunnet få. Indtægter, som har 
været en økonomisk håndsrækning for en lille 
forening som A/B Christiansport, der består af 
20 andele.

− Vi havde stillads i seks uger. Det tjente vi 
100.000 kr. på, et beløb, som var en stor hjælp i 
vores renoveringsprojekt. Det er derfor uforstå-
eligt, at kommunen nu begrænser midlertidige 
stilladsreklamer, når man ser de mange perma-
nente reklamer overalt i byen, siger han.

Lyshav på Rådhuspladsen
Arkitektoniske hensyn har blandt andet været 
et vigtigt argument for, at et politisk flertal har 

 LISE CLEMMENSEN   PRIVATFOTO

Pålægsreklamen 
var opsat i seks 
uger hos A/B 
Christianspor-
ten. Indtægt: 
100.000 kr. Med 
nye kommunale 
regler vil beløbet 
fremover være 
40.000 kr. (Foto: 
A/B Christians-
porten)

STILLADSREKLAMER 
De fleste stilladser er fysisk placeret på kommunalt ejede fortove. Derfor kan kommuner regulere 
regler og retningslinjer for tilladelse til stilladsreklamer. De nye regler i Københavns Kommune skal 
efter planen træde i kraft i sommeren 2022 og evalueres i sommeren 2023.
Læs mere på www.kk.dk

stemt ja til de nye retningslinjer. Her står der: 
”En tilladelse vil kunne opnås efter en konkret 
vurdering af, om stilladsreklamen kan indgå i 
det eksisterende bybillede, uden at områdets 
byrumsmæssige, arkitektoniske og kulturelle 
værdier påvirkes i væsentlig grad. Forvaltnin-
gen tager udgangspunkt i en fordeling på 60 % 
fotostat (foto af bygningen, red.) og 40 % rekla-
meflade, men den konkrete fordeling af stør-
relse på henholdsvis fotostat og reklameflade 
afhænger af en vurdering af det konkrete byrum 
og miljø på stedet.”

Venstre og De Konservative stemte nej til de 
nye retningslinjer, ligesom skiltebranchen har 
kæmpet imod med den begrundelse, at der jo er 
tale om midlertidige reklamer.

Rådhuspladsen, hvor Teknik- og Miljøudvalget 
holder til, ligner en regulær reklameskov, men 
blot få hundrede meter fra Københavns Rådhus 
ligger boligområder med andelsboligforeninger. 
30 % af den københavnske boligmasse er an-
delsboliger. De vil fremover miste 60 % af deres 
indtægter på midlertidige stilladsreklamer, og 
det ærgrer Jørgen Segall:  

− Jeg håber, at Københavns Kommune vil revi-
dere deres beslutning om begrænsning af stillads-
reklamer til gavn for andre andelsboligforeninger. 
De nye regler giver ingen mening, siger han. 
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ABF SKYDER 2022 i gang med en perlerække af kurser og arrangementer, både fysiske og digitale. I kan deltage i 
Andelsboligdage, hvor der vanen tro er foredrag, udstillerområder og ABF’s egen stand, hvor I kan få en snak med medlemsrådgivningen. 
Derudover udbyder vi også en række fysiske og digitale aktiviteter indenfor jura, økonomi og ledelse.

AKTIVITETSKALENDER

MØDES 
ELLER 
HVER 
FOR SIG

TILMELD JER VIA WWW.ABF-REP.DK

22. JANUAR
Andelsboligdag
København  
12.00–17.00
Gratis

31. JANUAR
Bygningsfornyelse i Kbh.
17.00-19.00
GRATIS

8. FEBRUAR
Byggearbejder 
København 
17.00-20.00
Underviser Mads Schierbeck
220 kr.

7. APRIL 
Håndtér konflikten
København 
16.00-18.30 
Underviser Rasmus Grosell
220 kr.

1. MARTS
Persondata
16.00-18.00
Underviser Anne Kristensen, juridisk 
chef i ABF
135 kr.

25. JANUAR
Høje 
grundværdier
17.00-17.45
Gratis

3. FEBRUAR
Energimærkning
17.00-17.30
Gratis

8. FEBRUAR
Indberetning 
af salgspriser
16.00-16.45
Gratis

28. FEBRUAR
Dirigentens rolle 
på generalfor-
samlingen
17.00-17.30
Gratis

8. MARTS
Andelsværdi- 
beregningen 
16.00-16.45
Gratis

22. MARTS
Driftsplaner 
16.00-16.45
Gratis

6. APRIL 
Nyeste 
viden 
17.00-17.30
Gratis

27. APRIL 
Ny i bestyrelsen 
17.00-18.00
Gratis

HUSK
Alle fysiske 

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

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



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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ANDELSLIV

ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING

 JAN KLINT POULSEN    JACOB NIELSEN

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

En del fraflytninger havde gjort, at mange nye andelshavere 
var flyttet til A/B Bangs Minde. Det store hamskifte blandt be-
boerne medvirkede til, at gamle traditioner med fællesaktivite-
ter med årene døde ud, og relationerne mellem andelshaverne 
var få eller ikkeeksisterende. Men sådan er det ikke længere i 
A/B Bangs Minde:

– Transformationen er nok især opstået efter corona, fortæl-
ler Monika Mortensen, der er formand i andelsboligforeningen 
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 vedkommen-
de også venskaber. 

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

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
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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



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 

  Book tid til andelsvurdering online 24/7

  Uvildig og professionel vurdering

   Fast pris uanset antallet af forbedringer  
– ingen skjulte gebyrer

   Hurtig levering af rapport, mulighed for 
skræddersyet gennemgang på baggrund 
af foreningens interesser

   Effektiv koordination med bestyrelse,  
administrator og lejlighedens sælger

Lad os stå for andelsvurderingen
Få en professionel og retfærdig vurdering af lejligheder ved salg – baseret på mange års erfaring  
fra professionelle, effektive og servicemindede specialister.

 Ring 70 22 11 41  Skriv info@gaihede.dk   Læs www.gaihede.dk

”Fantastisk god og hurtig  
service. Kan kun anbefale.”



ANDELSBOLIGDAG

∙  Det bliver 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 andels- 
boligforeninger, debat og seneste nyt  
om, hvad der sker på den politiske front.

∙  Der vil bl.a. være oplæg fra ABF’s direktør 
og jurister, Waitly og Teknologisk institut.

∙  Mød de professionelle aktører.  
På andelsboligdagen er der også et udstil-
lerområde, hvor I kan møde professionelle 
aktører, der står klar til at tage en snak om 
udfordringerne i jeres forening.

Udstilling VentelisterDet politiske hjørneSkybrudssikring

LØRDAG 22.JANUAR 2022 PÅ SCANDIC COPENHAGEN

ARRANGEMENTET ER GRATIS 
LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.ABF-REP.DK

2022


