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Urimelige opstramninger 
ved andelsboliglån

OPLAG 100.636
MEDLEM AF DANSKE MEDIER

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSBOLIGFORENINGERNES FÆLLESREPRÆSENTATION

Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

I maj-nummeret af dit medlemsblad gav 
vi mikrofonen til de politiske partier, og 
der var massiv opbakning til andelsbolig-
formen som en boligform, der økonomisk 
placerer sig mellem lejer og ejer. 

Derfor er det med stor bekymring, at jeg 
fra flere medlemmer hører, at banker- og 
finansieringsinstitutter nu stiller så store 
krav til køberes egenfinansiering, at den 
almindelige dansker ikke længere har 
råd til at flytte i andelsbolig. Vi får også 
meldinger om, at stiftelser af nye private 
andelsboligforeninger er gjort stort set 
umulige, pga. bankernes stramninger. 

Baggrunden for bankernes skærpede 
krav til egenfinansiering er en undersøgelse 
fra Finanstilsynet, der konkluderede, at 
nogle pengeinstitutter er for risikovillige 
ved udlån til købere af andelsboliger. En 
større egenfinansiering skal være med til at 
begrænse risici, da den giver en stødpude 
ved værdifald. Imidlertid har man valgt at 
kræve så stor egenfinansiering, at den ofte 
udgør 15-20% af købsprisen, hvor købere af 
ejerboliger alene bliver stillet over for et krav 
om 5% egenfinansiering.  Det finder jeg helt 
urimeligt og uden saglig begrundelse.

Derudover får jeg også bekymrende 
meldinger om, at bankerne – som en del 
af kreditbehandlingen - værdiansætter 
foreningens ejendom til en pris, som ligger 
væsentligt under den vurdering, som en 
professionelt uddannet valuarer har udført 
for foreningen; ja jeg har set eksempler på 

værdinedskrivninger på helt op til 20%. 
Og det giver jo ingen mening, at Folketin-
get på den ene side har valgt at stramme 
valuarvurderingerne med virkning fra 1. 
oktober 2018 med det formål at få en mere 
retvisende vurdering af ejendommens 
kontante værdi som udlejningsejendom, 
hvorefter bankerne laver sin egen vurde-
ring, der fører til en lavere pris på ejen-
dommen, og dermed på den enkelte andel. 

Jeg vil derfor opfordre den socialdemo-
kratiske regering til at få taget de nødven-
dige skridt, der skal til for at få fjernet de 
voldsomme forskelle i krav til egenfinan-
siering, der eksisterer, alt efter, om det er 
en ejer- eller en andelsbolig, man gerne vil 
købe. Den nye regering bør også få gjort op 
med den praksis i bankernes værdiansæt-
telse af ejendommen, der reelt undergraver 
valuarernes professionelle vurdering af 
ejendommens kontante ejendomsværdi 
som udlejningsejendom.  n

Derfor er det med stor bekym-
ring, at jeg fra flere medlemmer 
hører, at banker- og finansier-
ingsinstitutter nu stiller så 
store krav til køberes egen-
finansiering, at den almindelige 
dansker ikke længere har råd til 
at flytte i andelsbolig.

N
O

R
DI

SK MILJØMÆRKN
IN

G

5041-0004
TRYKSAG



3www.abf-rep.dk

Urimelige opstramninger 
ved andelsboliglån

KURSER OG 
ARRANGEMENTER, 
EFTERÅR 2019
  

11

 6 RYGEFORBUD STOPPER IKKE NABORØG

 11 ABF’S AKTIVITETSKATALOG, EFTERÅR 2019

 12 ABF’S KURSER

 16 ABF’S ARRANGEMENTER  

 20 KORT NYT

 22 FÆLLESVACCINE HJÆLPER 
  DE SVAGESTE ANDELSHAVERE

 24 ABFNYT NOTITSER

 28 KRYDS OG TVÆRS

 29 LOVE OG REGLER

 31 SPØRG EKSPERTEN    

6
22

31

Fokus
RØGGENER BLANDT NABOER 

Andelsliv
FÆLLESVACCINE

Spørg eksperten
FREMTIDSFULDMAGTER

Aktiviteter

KURSER

ANDELSBOLIG-

DAGE

KREDSGENERAL-
FORSAMLINGER

KURSER

ANDELSBOLIG-

DAGE

KREDSGENERAL-
FORSAMLINGER

KURSER

ANDELSBOLIG-

DAGE

KREDSGENERAL-
FORSAMLINGER



Ejendomsadministration
med nærvær
Hos Real Administration får du én fast administrator som tager sig af 
både overdragelser, regnskaber, budgetter, generalforsamlinger og alt 
det andet omkring din forening. Denne arbejdsmetode giver os det mest 
indgående kendskab til din forening, og jo bedre vi kender din forening, 
jo bedre kan vi udføre de tilbagevendende opgaver og rådgive dig og din 
bestyrelse bedst muligt.

Vi kalder det ejendomsadministration med nærvær.
Du kan læse meget mere om os på vores hjemmeside realadmin.dk

ADMINISTRATION

Real Administration A/S       Jernbanegade 58 - 4000 Roskilde       Tlf.: 4635 1843       web: www.realadmin.dk       e-mail: info@realadmin.dk

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

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

r e d m a r k . d k

Vi ses til Andelsboligdag 
Lørdag den 9. november 2019 Scandic Hotel,  
Vester Søgade 6, 1601 København V 
, Vi er specialister i revision, regnskabsudarbejdelse og råd-
givning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har en tæt 
kontakt til administratorer, advokater, penge- og realkredit-
institutter til gavn for vore kunder. Derfor har mere end 500 
af landets andelsbolig- og ejerforeninger mv. valgt os som 
revisor for netop deres forening.

Ring til Pia idag på 

41 80 65 65
pj@ledon.dk 
www.ledon.dk

LEDON

FRI FRAGT*

6.995,-
SPAR  1.947:-

1170/2x1115
Metalgyngestativ 
m/2 sikkerhedssæder

EX090G
Ana
legehus

EX105
Fen
legetårn

Vedligeholdelsesfrie 
legepladser

FRI FRAGT* 

21.011,-
FRI FRAGT* 

28.260,-

EX080G
Off-roader 
legehus

FRI FRAGT* 

21.372,-

Alle priser gælder indtil 31.12.2019 og er inkl. fragt, men ekskl. moms og montage.



- En fantastisk
mulighed

at komme ud
i det fri

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

De har intet problem med rygere, understreger veninderne, Karina og Cecilia. Men når røgen siver ind hos naboerne, bør man som andels-
boligforening reagere. I den lille forening på Frederiksberg har de vedtaget et rygeforbud.
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– Nogle gange 
ligger jeg og tæn-
ker på, hvordan 
det skader vores 

lunger at bo i en lejlighed, 
hvor røgen fra underboen 
siver op. Jeg udsætter mig 
selv og mine børn for passiv 
rygning hver eneste dag, 
siger Karina Øvlisen, der 
bor i en lille andelslejlighed 
på Frederiksberg sammen 
med sine to teenagedrenge. 
Hun går hen til køkkenet 
for at brygge kaffe til sin 
veninde, der lige er kommet 
på besøg.

– Her er sindssygt koldt, 
siger min eksmand, hver 
gang han kommer forbi. 
Men jeg er nødt til at lufte 
ud ofte, siger hun. For un-
derboens røg trænger op 
gennem gulvbrædderne, 

og især i vinterhalvåret er 
hele familien generet af 
lugten. Og det er på trods 
af, at den lille forening 
på Sindshvilevej 9-9A fik 
indført rygeforbud for to 
år siden.

Fem stemte imod røgforbud
På en generalforsamling 
stemte 11 for, fem imod og 
to undlod at stemme om 
røgforbuddet, der dæk-
ker over alle andele samt 
fællesarealer som trappeop-
gange. Altaner er undtaget. 
Forbuddet gælder fremad-
rettet for andelshavere, som 
har stemt ja eller er flyttet 
ind senere, for sådan er 
foreningsretten skruet sam-
men, lød det fra administra-
toren, forklarer veninden 
Cecilia Schleicher, der er 

bestyrelsesmedlem i for-
eningen.

– I dag ved vi, hvor ska-
delig og kræftfremkalden-
de rygning er. Den viden 
kan vi ikke ignorere. Og 
når røgen siver gennem 
opgangen og ind hos nabo-
en, er jeg stolt af, at vi som 
andelsboligforening har 
taget stilling til proble-
met, siger hun, mens hun 
vugger sin fire måneder 
gamle baby i skødet.

Debatten udeblev til ge-
neralforsamlingen. Enten 
havde naboerne glemt at 
læse indkaldelsen, eller 
måske havde de ikke gjort 
sig nok tanker om emnet 
til at kunne formulere 
sig foran en stor forsam-
ling, vurderer Cecilia 
Schleicher. Men senere 

har kritikerne givet sig til 
kende. For de fleste af dem 
handler det om princippet 
i, at de skal kunne bestem-
me i eget hjem.

Modstanderne frygter salg 
af bolig uden røg
Enkelte bekymrer sig også 
om, hvordan de får solgt 
deres andel, hvis en ryger 
står klar til at købe. Besty-
relsen skal nemlig godken-
de alle nye købere, og de 
starter med at sikre sig, at 
køberne ved, at foreningen 
har et rygeforbud, og at 
rygere vil blive fravalgt.

Men svømmehalskvar-
teret på Frederiksberg er 
et eftertragtet område, og 
der står som regel en kø 
af desperate boligsøgende 
klar, når en andel bliver 

Tøjet lugter af røg, og vinduerne står ofte på vid gab. Karina Øvlisen er plaget 
af naborøg, selvom hun bor i en forening med rygeforbud.

Rygeforbud 
stopper 

ikke naborøg
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Lugten af tobak bevæger sig ofte opad. 
Derfor vil du især være generet af 
lugten, hvis din underbo er ryger. Men 
sprækker og revner i væggen kan også 
få naboens røg til at trænge ind. 

– Start med at tætne rørgennem-
føringen i gulv, loft og vægge med fuge-
masse. Der kan også være sprækker 
ved panelerne, der skal tætnes, siger 
Thomas Witterseh, ekspert i indeklima 
hos Teknologisk Institut.  Hvis du er 
så uheldig at bo i en andel, hvor røgen 
også trænger op imellem gulvbræd-
derne, kan det være en ide at lægge et 
tætsluttende gulv, for eksempel i lino-
leum, i de rum, hvor lugten er værst.

Kortvarig udluftning, gerne med 
gennemtræk og flere gange om dagen, 
er en selvfølgelighed. ”Men vær op-
mærksom på, om din rygende underbo 
åbner vinduet samtidigt,” indskyder 
han.

Hvis du stadig frygter for dit hel-
bred, kan du erhverve dig en luftrenser 
med Heva-filter, der effektivt fjerner 

Sådan undgår du naboens røg

TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN      FOTO JACOB NIELSEN

En tredjedel af dem, der bor 
i lejlighed er generet af na-

boens røg, viser tal fra Kræf-
tens Bekæmpelse. Karina 

Øvlisens nyvaskede tøj lugter 
konstant af naboens røg. 

sat til salg. Sådan var det 
også, da Karina Øvlisen 
for et år siden blev skilt og 
søgte bolig i området, hvor 
hendes barn skulle gå i 
skole. Selvom hun vidste, at 
hun ville blive nabo til en 
ryger, valgte hun at takke ja 
til andelen.

– Jeg havde fået at vide, 
at der nogle gange lugtede 
af røg i lejligheden. Men 
jeg kunne ikke forestille 
mig, hvor slemt det var, 
siger hun og viser os ind til 
sit hjemmebyggede skab i 
soveværelset. Her hænger 
nyvasket tøj side om side 
bag et tykt gardin. Alligevel 
siver røgen op langs pane-
ler og gulvbrædder og sæt-
ter sig fast i gevandterne. 

– Det var voldsomt sidste 
vinter. Mine venner sagde, at 
vores tøj lugtede af tung røg, 

siger Karina Øvlisen, der 
overvejer at skifte løsningen 
ud med et lukket skab. Hun 
overvejer også at tætne ved 
rør og paneler, men det er et 
større projekt, og hele fami-
lien må hjælpe til.

– Jeg vil slutte med at 
sige, at jeg intet har imod 
rygere, og vi har også et 
godt forhold til rygerne i 
foreningen, slutter Karina 
Øvlisen. n

Brug fugemasse i alle revner og sprækker. Trænger røgen også op imellem gulvbrædder-
ne, kan et linoleumsgulv for eksempel hjælpe. 
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Et rygeforbud gælder kun for andel-
shavere, der enten har stemt ja til 
forbuddet – eller er flyttet ind sene-
re. Det skyldes foreningsretten, som 
ABF’s jurister kan fortælle meget 
mere om, hvis du ringer til med-
lemsrådgivningen på 33 86 28 30 på 
hverdage mellem kl. 9:00 og 14:00. 

Skal rygeforbuddet ind i ved-
tægterne, kræver det to tredjedele 
stemmer ifølge ABF’s standardved-
tægter. Skal det ind i husordenen, 
kan det ske ved et simpelt flertal. n

Sådan undgår du naboens røg

Rygeforbud virker 
fremadrettet

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

•  Tag og tagterrasser

•  Facader 

•  Vinduer 

•  Altaner

•  Badeværelser

•  Trappeopgange

•  Gårdanlæg

•  Tilstandsrapporter 

•  Vurderinger af  
   andelsboliger

TRÆNGER JERES ANDELSBOLIGFORENING 
TIL ET LØFT?

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

Ring for et 
uforpligtende 
tilbud: 
33 25 44 00

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Find din OK Ekspert på www.okkr.dk eller ring til 30 12 13 14

Nye låger efter mål
   - monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte til DANSK-
producerede låger, skuffer, bordplader mv.  

Alt efter mål – passer til ALLE køkkener

Før

Ring og bestil 

tid til et GRATIS 

hjemmebesøg!

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed og kvalitet!

Søndergade 12A  ·  7490 Aulum
Tlf.: 40 60 01 55
www.dansktagbearbejdning.dk

DU SKAL HOLDE DIT HUSTAG RENT FORDI: 
· Det forlænger levetiden på dit tag!
· Det holder taget tørt, og rent for alger og mos!
· Det forskønner din bolig!
· Det øger værdien af din bolig!

de skadelige partikler. Selvom du kan 
få en luftrenser for helt ned til 1000 
kroner, anbefaler indeklima-eksperten 
de dyrere modeller, der desuden skal 
have et kulfilter for effektivt at fjerne 
lugtgener. n



SPECIALISEREDE RÅDGIVERE I:

• Tagboliger

• Altaner

• Drifts- og vedligeholdsplaner

• Tagterrasser

• Vinduesudskiftning

• Tagudskiftning

• Gårdprojekter

• Trapperenovering

• Byfornyelse

• Facaderenovering

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

www.egelundrens.dk

KONTAKT OS

3131 5475

FOR PRØVERENS
OG TILBUD

TAG FACADE
FLISER

info@egelundrens.dk

Egelund Rens er en landsdækkende 
servicevirksomhed, hvor vi har 
specialiseret os i rensning, 
algebehandling og imprægnering af
tag, facader, murværk og fliser. 

Derudover udfører vi tagrenderens, 
graffiti fjernelse samt 
fugtspærring af sokler.

Trænger jeres andelsboliger
til en kærlig hånd?

RENS
ALGEBEHANDLING
IMPRÆGNERING

Nedgravede affaldssystemer 
designet til kundens behov

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

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

BYGGERI

Et bygge- eller renoveringsprojekt kan byde på udfordringer, men en god forståelse for 
projektets forløb kan være med til at forebygge udfordringer. Formålet med dette kursus 
er derfor at give bestyrelsen en alsidig værktøjskasse, som kan bruges til at få et vellykket 
byggesagsforløb. 

Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle som bygherre i forbindelse med 
både bygge- og renoveringsprojekter. Når foreningen er bygherre, så betyder det, at det er 
bestyrelsen, der har projektlederkasketten på. Kurset vil derfor give bestyrelsen en økono-
misk, praktisk og juridisk indsigt i et byggesagsforløb. Undervejs på kurset kommer I rundt 
om emner som gør jer bedre i stand til at lede byggeprojektet, indgå kontrakter og løse 
eventuelle konflikter med entreprenør. 

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

Dette kursus hjælper jer med at sikre og bevare værdien af jeres andelsboligforening ved at sæt-
te fokus på et af de vigtigste styringsredskaber i foreningen; en drift- og vedligeholdelsesplan. 
Kurset giver indblik i, hvordan opgaven kan gribes an, og hvilke overvejelser I skal gøre jer, når 
foreningen ønsker at udarbejde en langsigtet plan for renoveringsprojekter.

Økonomien spiller en stor rolle, når opgaverne skal planlægges. Derfor kommer I også rundt om 
driftsplanens finansiering og indflydelse på andelskronen, herunder budgettering og henlæggel-
ser i foreningens årsrapport.

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

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

Bygge- og renoveringsprojekter 

Drift og vedligeholdelse  

I efteråret 2019 introducerer ABF jer medlemmer for et 
nyt kursusformat; 2-i-1 kurser. 

Her får I mulighed for at blive opdateret inden for to 
emner ad gangen. I efteråret starter vi op med ”Airbnb og 
persondata” og ”Udvidet overdragelse og dødsboer”. Vi 
håber, at I vil tage godt imod det nye tiltag.

Er jeres bestyrelse en rutineret flok med mange års erfa-
ring, er det nye kursus ”Nyeste viden på andelsboligområ-
det” måske noget for jer. Her kan I blive ajourført med den 
nyeste viden og lovgivning på andelsboligområdet.

I løbet af efteråret får I også mulighed for at deltage 
i Andelsboligdag i København. Her kan I få foredrag og 

debatter og møde både udstillere og ABF’s medlemsråd-
givning. Efter nytår kommer der to andelsboligdage vest 
for Storebælt, så alle medlemmer tilgodeses. Mere om det 
i januarnummeret af jeres medlemsblad. 

Og så skal I selvfølgelig ikke snydes for de lokale kreds-
generalforsamlinger, som i år har fokus på opbrud, for-
andring og udvikling. Her får I også mulighed for at blive 
aktive i ABF, sætte jeres præg på organisationen og blive 
en del af noget større. Kom og vær med. Vi glæder os til at 
se mange af jer ude i landet.

Vel mødt

Nye ABF-aktiviteter 

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 29.10.19 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Middelfart 09.10.19 kl. 17-19.30
Roskilde 20.11.19 kl. 17-19.30

Underviser: 
Jurist fra ABF i samarbejde 
med ekstern byggerådgiver

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.
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KURSER

LEDELSE

2-i-1 kursus  Velkommen til et nyt kursusformat med to kursusemner på én aften. Formålet med 
kurset er at give foreninger indblik i reglerne for korttidsudlejning og fremleje, og i reglerne for 
behandling af personoplysninger.

Det er blevet populært at udleje sin bolig via tjenester som ”Airbnb”, og det kan udfordre græn-
serne i foreningerne. I den første halvdel af kurset vil en jurist fra ABF derfor gøre jer klogere 
på, hvordan korttidsudlejning adskiller sig fra fremleje, og hvordan I som forening kan håndtere 
både korttidsudlejning og fremleje.

Anden del af kurset fokuserer på den nye persondataforordning fra EU, der er i trådt kraft – 
også kendt som GDPR. Forordningen fastsætter regler for, hvordan persondata skal behandles 
af andelsboligforeningernes bestyrelser. For at overskueliggøre arbejdet har ABF udgivet en 
vejledning og tre standarddokumenter til brug for bestyrelsernes lovlige behandling af andelsha-
vernes persondata. På kurset gennemgås disse, og der vil være mulighed for spørgsmål. 

Indhold: 
• Hvad skal man være opmærksom på ved korttidsudlejning og fremleje? 
• Hvilke typer aftaler og vedtægtsændringer kan man lave i foreningen, hvis der er enighed om,  
 at der må foretages korttidsudlejning? 
• Hvordan skal bestyrelsen håndtere persondata, så man gør det rigtigt og lovligt?
• Hvilke dokumenter og aftaler skal foreningen have på plads for at overholde forordningen?

Airbnb og persondata (GDPR)

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 10.10.19 kl. 16-19
Aarhus 24.10.19 kl. 17-20
Odense 04.11.19 kl. 17-20
København 03.12.19 kl. 17-20

Underviser: 
Jurist fra medlemsrådgivningen

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav, 
bestyrelsesmedlemmer 

Pris: 415 kr.

NYH
ED

BLIV ÅRETS ANDELSBOLIGFORENING 2019

Bor du i en forening med et godt naboskab, smukke bygninger, velholdte 
udearealer eller noget helt fjerde? Send en mail til abf@abf-rep.dk mær-
ket ”Årets andelsboligforening 2019” senest mandag d. 18. november 

kl. 12 og fortæl os, hvorfor jeres forening skal løbe med prisen.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Vind 1 års 
medlemskab 

af ABF!
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KURSER

LEDELSE

Det er vigtigt, at man i andelsboligforeningen er afklaret med, hvad der kendetegner besty-
relsens arbejde og rolle i foreningen. Kurset er derfor en generel introduktion, hvor I kommer 
rundt om emner som ansvar, kompetencer og opgaver i forhold til at løfte den daglige drift i 
foreningen. 

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

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

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

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

Er du som erfarent bestyrelsesmedlem ajourført med den nyeste viden og lovgivning på 
andelsboligområdet? 

Måske har du tidligere været på et eller flere af ABF’s kurser. Måske har du siddet længe i 
bestyrelsen og har erfaring med, hvordan tingene skal gøres. Der sker dog hele tiden nyt 
på andelsboligområdet, som bestyrelserne bør være opmærksomme på. Dette kursus er for 
bestyrelsesmedlemmer, der har erfaring og en grundlæggende viden om bestyrelsesarbejdet. 
Du vil her blive ajourført med den nyeste viden inden for andelsboligområdet. 

Indhold: 
• Hvad der er sket det seneste års tid på andelsboligområdet
• Indblik i ny lovgivning, nye afgørelser, myndighedsvejledninger m.v.

Kurset skal ses som et supplement til ABF’s øvrige kurser, der går mere i dybden med de 
enkelte emner.

Deltagelse forudsætter en vis basisviden i forhold til det grundlæggende i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsesarbejde

Nyeste viden på andelsboligområdet 

Sted: Dato: Tidspunkt:
Rødekro 09.11.19 kl. 10-16
København 25.11.19 kl. 10-16

Underviser: 
Eksterne advokater

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 815 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 05.11.19 kl. 17-20
Købehavn 25.11.19 kl. 17-20

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Fredericia 03.10.19 kl. 17-19.30
Viborg 13.11.19 kl. 17-19.30
København 14.11.19 kl. 17-19.30
Esbjerg 04.12.19 kl. 17-19.30

Underviser: 
Jurist fra medlemsrådgivningen

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav 
i hele landet

Pris: 415 kr.

NYH
ED

Bestyrelsesmedlemmer påtager sig ansvar på vegne af andelsboligforeningen, og derfor er 
det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer føler sig godt klædt på til opgaverne. Kursets formål er 
derfor at give udførlig viden om bestyrelsens ansvarsområder. Det kan f.eks. være besty-
relsens ansvar i byggesager, overdragelse af andele, løsning af interne stridigheder eller 
afgørelser om foreningens økonomi.

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

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

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

Bestyrelsesansvar
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KURSER

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

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

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

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standardvedtægter* samt afsnittet “Værdi af individuelle 
forbedringer” i ABF-håndbogen 2016. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s standard-
vedtægter for at kunne deltage på kurset. 

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

Kurset er en generel introduktion til overdragelse af andelsbolig. Her kan I lære mere om de 
forskellige procedurer, som er en del af en overdragelse. Undervejs kommer deltagerne blandt 
andet rundt om ”gennemgang af boligen med køber” og de praktiske procedurer i forbindelse 
med en andelshavers udtræden af foreningen. 

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s standarddokument ”Overdragelsesprocedure”, og deltagerne 
vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse, bl.a. den 
fælles overdragelsesaftale.

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

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

Forbedringer og løsøre

Overdragelse

2-i-1 kursus  Velkommen til et nyt kursusformat med to kursusemner på én aften. Formålet 
med kurset er at gøre foreninger i stand til at håndtere salg uden administrator samt håndte-
re dødsboer. 

Dette kursus er for foreninger, som håndterer salg uden administrator, og retter sig derfor primært 
mod bestyrelser, der allerede har en vis erfaring på områderne. Trods erfaring er det nødvendigt 
med et særligt fokus på bestyrelsens opgaver og roller i forskellige situationer. Kurset sætter der-
for bestyrelsen ind i håndtering af fejl og mangler samt afregning i forbindelse med overdragelser. 

Anden del af kurset drejer sig om at gøre bestyrelsen i stand til at håndtere dødsboer. Der vil være 
en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal forholde sig til, og kurset vil derfor komme med anvis-
ninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærksom på, og hvordan man skal handle og reagere.

Indhold:
• Håndtering af fejl og mangler og afregning af overdragelsessummen
• Dødsboets rettigheder og pligter over for foreningen 
• Overdragelsesproceduren ved salg, når der er tale om et dødsbo

Udvidet overdragelse og dødsboer

SALG

Sted: Dato: Tidspunkt:
Randers 25.09.19 kl. 17-20
Kolding 30.10.19 kl. 17-20
Sorø 06.11.19 kl. 17-20

Underviser: 
Jurist fra medlemsrådgivningen

Pris: 415 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Herning 05.10.19 kl. 10-16
Hillerød 26.10.19 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat 

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 815 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Odense 18.11.19 kl. 17-20
Viborg 27.11.19 kl. 17-20

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

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 415 kr.

NYH
ED
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ARRANGEMENTER

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

Til arrangementet får I også adgang til et udstillerområde, hvor I kan møde professionelle ak-
tører, der står klar til at tage en snak om udfordringerne i jeres forening. I får også mulighed 
for at møde ABF’s medlemsrådgivning.

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

Dette arrangement kombinerer oplæg fra ABF’s medlemsrådgivning med erfaringsudveksling 
mellem de foreninger, som deltager. 

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

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

Arrangementet er delt i to. Først vil ABF’s medlemsrådgivning komme med et oplæg, der sætter 
fokus på de juridiske udfordringer og regler. I løbet af oplægget vil oplægsholder komme rundt 
om de vigtigste emner og faldgruber, man skal være opmærksom på, hvis foreningen ønsker 
at give mulighed for lejlighedssammenlægning. Anden del af arrangementet er en erfaringsud-
veksling mellem de fremmødte foreninger. Her har I som forening mulighed for at tage en snak 
med andre foreninger om, hvordan de tænker at håndtere lejlighedssammenlægning. 

Andelsboligdag 

Lejlighedssammenlægning

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 09.11.19 kl. 12-17

Pris: Gratis

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 23.10.19 kl. 17-19

Pris: Gratis

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

Dialogmøde er et arrangement, hvor din lokale kredsbestyrelse inviterer lokale ABF-medlem-
mer og ikke-medlemmer til erfaringsudveksling mellem andelshavere. Vi tager sammen fat på 
det, som ligger jer på sinde, og dialogmødet tager derfor udgangspunkt i jeres hverdag. 

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

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

Dialogmøde med inspiration 
og erfaringsudveksling!

Sted: Dato: Tidspunkt:
Skødstrup 02.09.19 kl. 19-21.30
Farum 10.09.19 kl. 19-21
Sæby 24.09.19 kl. 19-22
Horsens 26.09.19 kl. 19-21.30
Odense  02.10.19  kl. 19-21.30
Esbjerg 09.10.19 kl. 17-19.30
Herlev 09.10.19 kl. 19-21
Skive 22.10.19 kl. 19-21
Holstebro 30.10.19 kl. 19-21
Silkeborg 05.11.19 kl. 19-21.30
Tønder 11.11.19 kl. 17-19.30
Hobro 14.11.19 kl. 19-22
Vejle 02.12.19 kl. 17-19.30
Skælskør 04.11.19 kl. 18.30-20.30

Pris: Gratis
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ARRANGEMENTER

Dette arrangement kombinerer oplæg fra ABF’s medlemsrådgivning med erfaringsudveksling 
mellem de foreninger, som deltager. 

Ventelister kan være en stor fordel for en andelsboligforening, da en venteliste bl.a. kan bi-
drage til en hurtig og billig overdragelse af andelsboliger. Deltag i dette arrangement, og bliv 
klogere på både traditionelle ventelister og interesselister, og hvordan de kan administreres. 

Indhold: 
• Hvilke typer ventelister er der, og hvordan kan bestyrelsen administrere dem?  
• Hvem får indstillingsretten til den ledige bolig?
• Skal foreningen tage et gebyr for at stå på ventelisten? 
• Hvilken information skal de indtegnede på listen have? 

Arrangementet er delt i to. Først vil ABF’s medlemsrådgivning komme med et oplæg, der 
kommer rundt om de vigtigste emner og faldgruber, man skal være opmærksom på, hvis 
foreningen ønsker venteliste. Anden del af arrangementet er en erfaringsudveksling mellem 
de fremmødte foreninger. Her har I som forening mulighed for at tage en snak med andre 
foreninger om overvejelser om og håndtering af ventelister.

Ventelister

Sted: Dato: Tidspunkt:
København 07.11.19 kl. 17-19

Pris: Gratis

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

Vi har brug for jer, så vi sammen kan blive stærkere 
Opbrud, forandring og udvikling er på dagsordenen mange steder, ikke 
mindst i ABF. 

ABF har som landsdækkende interesseorganisation behov for at være mere 
synlig, politisk skarpe og bedre gearet til medlemmernes forskellige behov og 
udfordringer. Og en af nøglerne til dette, mener vi, er kredsene og jer lokale 
medlemsforeninger. Derfor vil vi gerne i tættere dialog med alle lokale andels-
boligforeninger og få input til, hvad den lokale kreds skal arbejde med og for. 

Vi håber, at der sidder rigtig mange derude, som uanset alder, køn og an-
ciennitet i jeres forening, gerne vil være en del af noget større. Og vi håber, 
nogen af jer har gode idéer til, hvad vi kan sætte i gang lokalt. 

Forandringerne starter nu på kredsgeneralforsamlingerne, og derfor har vi 
denne gang også fået mulighed for at invitere en spændende oplægsholder, 
som giver gode fif og inspiration til, hvordan vi helt ude i vores egne andels-
boligforeninger kan få flere til at blive aktive.

Der har også været fokus på andelsboligområdet i Folketinget, og der er det 
seneste år vedtaget en del forslag, som allerede har fået, og som vil kunne 
få, stor betydning for foreningernes fremtid.  

ABF’s målsætning er, at andelsboligen skal udbredes yderligere som bolig-
form, men også at det ikke skal gøres mere komplekst at drive foreningerne. 
Det politiske arbejde er derfor vigtigt. ABF’s direktør Jan Hansen vil berette 
om, hvordan vi arbejder med at påvirke den politiske dagsorden, og hvordan 
vi prøver at gøre det lettere at være privat andelsboligforening i Danmark.

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

På kredsgeneralforsamlingen vil der være valg til bl.a. kredsbestyrelsen, 
samt blive berettet om det lokale arbejde i kredsen og i ABF som landsorga-
nisation. Du behøver ikke anmelde dit kandidatur på forhånd for at kunne 
stille op til kredsbestyrelsen. 

Kredsgeneralforsamling
Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 03.09.19 19-22
Odense 04.09.19 19-21.30
Aarhus 09.09.19 19-22
Vildbjerg 18.09.19 18-22
Vordingborg  19.09.19 16-18.30
Aakirkeby 23.09.19 18-21.30
Helsinge 24.09.19 18-21
Bjæverskov 25.09.19 18-22
Vejen 26.09.19 19-22
Holbæk 08.10.19 18-21.30
København 10.10.19 17-21

Pris: Gratis

POP
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KURSUSOVERSIGT 2019

Praktisk information

Byggeri

Bygge- og renoveringsprojekter

København Tirsdag 29.10.19 17.00-20.00

Drift og vedligeholdelse

Middelfart Onsdag 09.10.19 17.00-19.30

Roskilde Onsdag 20.11.19 17.00-19.30

Ledelse

Airbnb og persondata (GDPR) (2-i-1)

Aalborg Torsdag 10.10.19 16.00-19.00

Aarhus Torsdag 24.10.19 17.00-20.00

Odense Mandag 04.11.19 17.00-20.00

København Tirsdag 03.12.19 17.00-20.00

Bestyrelsesansvar

Aalborg Tirsdag 05.11.19 17.00-20.00

København Mandag 25.11.19 17.00-20.00

Bestyrelsesarbejde

Rødekro Lørdag 09.11.19 10.00-16.00

København Lørdag 23.11.19 10.00-16.00

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

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

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

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

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

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

Ledelse

Nyeste viden på andelsboligområdet 

Fredericia Torsdag 03.10.19 17.00-19.30

Viborg Onsdag 13.11.19 17.00-19.30

København Torsdag 14.11.19 17.00-19.30

Esbjerg Onsdag 04.12.19 17.00-19.30

Salg

Forbedringer og løsøre

Odense Mandag 18.11.19 17.00-20.00

Viborg Onsdag 27.11.19 17.00-20.00

Overdragelse

Herning Lørdag 05.10.19 10.00-16.00

Hillerød Lørdag 26.10.19 10.00-16.00

Udvidet overdragelse og dødsboer (2-i-1)

Randers Onsdag 25.09.19 17.00-20.00

Kolding Onsdag 30.10.19 17.00-20.00

Sorø Onsdag 06.11.19 17.00-20.00



Løsninger til erhvervslivet
      72 15 11 15          boligvaskeri.dk

”

Boligvaskeri  
uden bekymringer

L’EASY Business varetager drift, vedligehold og service af jeres vaskeri  
– så I kan nyde godt af en fleksibel og enkel løsning med tilfredse beboere.

Leveret, installeret og serviceret.

Operationel leasing
Levering, installering, service, reservedele  

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

Brugerbetalt vaskeri
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Læs mere på
WWW.SOCIALDEMOKRATIET.DK

kort nyt

…og lidt 
mere politik
Socialdemokratiet kom op til valgkampen med et 
boligpolitisk udspil, som også omhandler en holdning 
til andelsboliger. Her skriver partiet at:

”Socialdemokratiet vil bevare andelsboligen som et 
billigt alternativ til ejerboligen. Vi vil sikre, at andels-
boligen er til at betale for almindelige lønmodtagere og 
er derfor parate til at stramme loven yderligere, hvis 
det bliver nødvendigt. 

Desuden ønsker vi at tilbagerulle de strammere krav 
om udbetaling ved stiftelse af en ny andelsboligfor-
ening, så udbetalingen ved køb af en andelsbolig kun 
skal dække 5 procent af prisen på selve andelsbevi-
set. Det vil gøre det lettere for flere at komme ind på 
andelsboligmarkedet.”

Download folder på
SUM.DK > PUBLIKATIONER

Der er stor efterspørgsel på viden om seniorbofæl-
lesskaber, og derfor har Sundheds- og Ældremi-
nisteriet udgivet folderen ”Seniorer ønsker at bo 
midt i fællesskabet”. 

Formålet med pjecen er at udbrede kendskabet til 
etablering af seniorbofællesskaber inden for den 
gældende lovgivning, herunder også som privat 
andelsboligforening.

Folderen giver også gode råd videre fra tre ildsjæ-
le, som har valgt at flytte i seniorbofællesskab.

Folderen udspringer af et tværministerielt arbejde, 
som har set nærmere på muligheder og barrierer 
for at stifte seniorbofællesskaber, og som ABF 
også har bidraget til.

Folder om senior-
bofællesskaber

Læs mere på
WWW.REGERINGEN.DK

Nye ansigter 
i ministerierne
I juni måned fik danskerne som bekendt en socialdemo-
kratisk mindretalsregering, og det har også fået betyd-
ning for andelsboligområdet, hvor vi har sagt farvel til 
tidligere ministre og velkommen til en række nye. 

I forhold til din andelsbolig er de vigtigste 
ministerier nu styret af:

• Boligminister Kaare Dybvad: 
 Stiftelse af andelsboliger, andelsbolig-
 forningsloven, ejerlejlighedsloven 
 og blandede byer

• Erhvervsminister Simon Kollerup: 
 Finanssektoren

• Skatteminister Morten Bødskov: 
 Boligbeskatning, herunder de nye 
 offentlige ejendomsvurderinger.
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Læs mere på
WWW.FACEBOOK.COM/SENIORVENLIGT

Seniorvenlige andelsboliger vinder frem
Når ungerne er flyttet fra reden, og boligen er blevet for stor, 
ønsker flere og flere danskere at sælge deres ejerbolig og flytte 
i andelsbolig. 

En af de byer, hvor der pusles med tanken om at etablere 
et seniorbofælleskab som en privat andelsboligforening er 
Fredericia. 

Bag ideen står ægteparret Erling og Pernille Eich Hammer 
fra Ullerup. De bor i dag i en rummelig villa og ønsker andre 
rammer for alderdommen:

– Det er tre-fire år siden, børnene flyttede, og selvom vi har 
boet her i 12 år og bor rigtigt fint og har god plads - og er i fuldt 
vigør - ja, så er der ikke så forfærdeligt lang tid mere, til vi er 
ude af arbejdsmarkedet.

– Hvis man ønsker at opretholde relationer og tryghed tæt 
på og sammen med andre, kunne et seniorvenligt bofællesskab 
være en god løsning, synes vi. Det fortæller Erling Eich Ham-
mer til Fredericia Dagblad.

Erling Hammer har derfor oprettet en Facebookgruppe for 
interesserede i det nye seniorbofællesskab. Her kan du læse 
mere om initiativet og de praktiske og økonomiske tanker bag 
fællesskabet.

ANNONCE

Lån med fast 
rente hitter
Nordea har kigget andelsboligforeningerne efter i søm-
mene, og her viser det sig, at mange af bankens andels-
bolig(forenings)kunder har valgt at konvertere til fast 
rente på foreningernes realkreditlån. 

I dag er 66 pct. af alle realkreditlån i andelsboligforenin-
gerne med fast rente, mens kun 49 pct. af boligejerne har 
lån med fast rente. 

Samtidig er andelen af lån med fast rente steget væ-
sentligt mere blandt andelsboligforeningerne - nemlig 
fra 53 til 66 pct. de seneste fem år. 

Det er dog ikke alle steder i landet, at andelsboligfor-
eningerne er lige begejstrede for de fastforrentede lån.

På Sjælland er 75 pct. af alle udlånte kroner i andelsbo-
ligforeninger med lån i Nordea Kredit med fast rente, 
mens det samme kun gør sig gældende for 49 pct. på Fyn 
og i Jylland. Det skriver Jyllandsposten.

Husk, at foreninger altid kan kontakte ABF’s rådgivning 
med finansielle spørgsmål.
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TEKST KATRINE NADIA JØRGENSEN      FOTO JACOB NIELSEN

Alle over 65 år anbefales influenzavaccinen. Derfor er der fuldt hus, når Lillian Skovkjær vaccinerer sine naboer i seniorbofællesskabet i 
Roskilde. Her gør hun nålen klar til sin mand, der trofast tropper op i fælleshuset år efter år. 

FÆLLESVACCINE HJÆLPER
DE SVAGESTE ANDELSHAVERE

To andelsboligforeninger holder årligt en fælles influenzavaccine-dag. 
Din forening kan også gøre det nemt at få det lille prik. 

 andelsliv
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Fælleshuset er fyldt, når 
sygeplejerske Lillian 
Skovkjær giver naboerne 
vaccine mod influenza. 

Hun står i spidsen for et årligt åbent 
hus-arrangement, og det har hun 
gjort de sidste ni år. Første år duk-
kede 30 beboere op, sidste år var der 
50, og når dørene endnu engang bli-
ver åbnet i november, er hun spændt 
på, om stadig flere andelshavere 
finder vej til nålen.

Arrangementet er for seniorbofæl-
lesskabet A/B Margrethehåbsparken 
plus naboforeningen A/B Mar-
grethehåb, uden for Roskilde, men 
udefrakommende er også velkomne, 
fortæller Lillian Skovkjær:

– 1.000 danskere dør hvert år af 
influenza, og ældre over 65 år, som 
vi har mange af her, er især i risiko- 
gruppen. Jeg har også naboer, der 
har passeret de 90 år, og de risikerer 
et alvorligt forløb, hvis de bliver 
ramt af influenza, siger hun, da vi 
besøger hende i andelsboligforenin-
gen for seniorer.

Læg hus til vaccinen
Lillian Skovkjær er pensioneret sy-
geplejerske, men i vintermånederne 
har hun en midlertidig ansættelse 
hos Danske Lægers Vaccinations 
Service. Derfor kan hun stikke nå-
len i naboerne, når influenzaen står 
for døren. Alle med en sygeplejer-
skeuddannelse og god tid i vinter-
månederne kan søge om midlertidig 
ansættelse i selskabet. Men det er 
også muligt at melde sig som vært 
for et privat åbent hus-arrangement. 
Din andelsforening skal blot lægge 
hus til, mens Danske Lægers Vacci-
nations Service sender en sygeple-
jerske ud med vacciner.

Der er ingen nedre grænse for, 
hvor stor din andelsboligforening 
skal være for, at det kan betale sig. 
Men bor du i en lille forening, er 
det en god ide at slå sig sammen 
med en eller f lere naboforeninger 

– ligesom Lillian Skovkjær gør. Det 
er også oplagt at tænke over, om 
du bor sammen med mange, der vil 
have gavn af en vaccine. Det kan 
være ældre eller andre andelsha-
vere, der for eksempel har nedsat 
immunforsvar eller kroniske lunge-
sygdomme. 

Vaccinen giver penge til fælleskabet
Foreningen som lægger hus til 
vaccinationsindsatsen får 10 kroner 
per vaccineret, betalt af Danske 
Lægers Vaccinations Center. Penge, 
som Lillian Skovkjær sender direkte 
videre til andelsboligforeningens 
fælleskasse:

– Vi fik 500 kroner i alt, som er 
gået direkte til fællesskabet. Fore-
stil dig at kunne samle 100 men-
nesker, så er det dobbelt op, siger 
Lillian Skovkjær, mens hun smilen-
de skænker endnu en kop kaffe. 

Fællesskabet er for hende den 
vigtigste grund til, at hun har valgt 
en andelsboligforening, der fun-
gerer som et seniorbofællesskab. 
Sammen med naboerne tager hun på 
vandreture, ser på fugle og spil-
ler bridge og petanque. Og selvom 
500 kroner er småpenge i det store 
regnskab, kan Lillian Skovkjær godt 
lide tanken om, at vaccine-arran-
gementet bidrager økonomisk til 
fællesskabet:

– Men pengene er blot en ekstra 
gevinst. Det vigtigste er at kunne 
gøre det nemt for naboerne. De 
slipper for at bestille tid hos lægen. 
Her kan de blot dukke blot op uden 
tilmelding, og så får vi en hyggelig 
stund sammen, tilføjer Lillian Skov-
kjær, der kan vaccinere mere end 
50 andelshavere på en lille time. 
Ventetiden bliver brugt på at drikke 
kaffe og spise de småkager, som 
hun sammen med manden disker op 
med:

– Det er faktisk mig, der står for 
kagebordet, og det gør jeg helt fri-
villigt, indskyder Holger Skovkjær 

smilende, da han slår sig ned ved 
siden af sin hustru. 

Han er en af dem, der hvert år la-
der sig stikke, og det har han gjort, 
lige siden arrangementet tog form 
for ni år siden.

– Jeg er aldrig nogensinde syg om 
vinteren, men jeg ved selvfølgelig 
ikke, om det skyldes vaccinen. Tid-
ligere kunne jeg i perioder kæmpe 
med ondt i halsen, men det er også 
helt forsvundet nu, slutter han. n 

andelsliv  

Skriv til info@dlvs.dk, hvis din 
andelsforening vil være med til at 
arrangere et åbent hus for influ-
envaccinen. Du kan også bruge 
kontaktformularen og læse mere 
på: www.stopinfluenza.dk. 

Hver femte dansker får influenza, 
når vi cirka hvert andet år bliver 
ramt af en epidemi. Omkring 1000 
mennesker dør hvert år af influenza. 
Det er især personer i risikogruppen, 
der bliver alvorligt syge af virussen. 
Derfor giver Sundhedsstyrelsen føl-
gende grupper vaccinen gratis. Den 
koster 200 kr. for alle andre.

• Alle over 65 år, gravide i 2. og 3. 
trimester og førtidspensionister.

• Personer med kroniske sygdom-
me – som for eksempel diabetes, 
lungesygdomme, hjerte- og kar-
sygdomme, immundefekter, over-
vægt, lever- og nyresvigt samt 
påvirket respiration på grund af 
nedsat muskelkraft.

INFLUENZAVACCINE 

Kilde: Danske Lægers Vaccinations Service
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Ønsker du information om andelsboligområdet, kan du 
”synes godt om” ABF’s Facebookside og få opdaterin-
ger med nyheder, information og viden. 

Tre populære opdateringer har været:
29. juli - ABF søger jurist/ejendomsadministrator
27. juni – ABF byder nye ministre velkommen
14. juni – Robotplæneklipper hjælper andelshavere (video)

Facebook-hits 

Journalister bruger løbende ABF som ekspertkilde, når an-
delsboligsektoren skal analyseres. I hvert nummer af dit 
medlemsblad serverer redaktionen derfor et udvalg af de 
seneste artikler, hvor vi har stillet organisationens 45 års 
erfaring til rådighed:

• 11. juli, Information – ”Andelsboliger er en vigtig del af 
drømmen om blandede boliger”.

• 24. maj, Ejendomswatch.dk – ”Brancheorganisation 
afviser Alternativet: Forslag vil betyde færre  andelsfor-
eninger” (Alternativets forslag om at fjerne valuarvurde-
ringen, red.)

• 20. maj, Politiken – ”Flere penge under bordet: Nye 
regler skal bremse overpriser”

• 13. maj, Byggeriets Dagblad – ”Branche tilfreds med 
nye valuar-regler”

• 13. maj, Byggeriets Dagblad – ”Hård opbremsning for 
nye andelsboliger”.

ABF i 
pressen

abf nyt

Følg ABF på:
FACEBOOK.COM/ABF.REP.DK

Kvalificeret majoritetskrav, markedsrente og re-
guleringsklausul. Klør du dig i nakken, når du læser 
ordene? Så er der hjælp at hente på ABF’s hjemme-
side, hvor du finder økonomisk 
og juridisk ordbog for andelsha-
vere.

Det digitale opslagsværk bli-
ver løbende opdateret med 
nye ord og begreber. Leder 
du forgæves efter et ord, så 
send en mail til abf@abf-
rep.dk, med de ord, som du 
gerne vil have en forkla-
ring på, så sørger vi for at 
opdatere ordbogen.

Ordbog for 
andelshavere 

Find ABF-ordbogen på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > JURIDISK 
OG ØKONOMISK ORDBOG FOR ANDELSHAVERE

Valuar Vurdering
med udgangspunkt i en vurdering 

af Andelsboligforeningens handelsværdi!

Kr. 12,500,-
(inkl. moms)

30% Rabat ved genvurdering!

Erik Jacobsen
Ejendomsmægler MDE, Valuar

Tlf. 32 55 59 00
www.jacobsen-bolig.dk
info@jacobsen-bolig.dk
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STOP KALKEN - GARANTERET VIRKNING
Spar penge, tid og vedligehold - Godt for miljø og mennesker

Et reduceret 
vandtryk forøges

Tlf. 70 60 56 00

Længere levetid og mindre 
vedligehold af pumper, ventiler, 

armaturer, cisterner m.m.

Stopper og nedbryder 
kalkaflejringer i 
ejendommen

10 års produktgaranti 
ved køb

Aflastning af miljø 
ved brug af mindre 

energi og ingen kemi

Ingen service eller 
vedligeholdelsesudgifter

Vi ses til november
Scandic . Vester Søgade . KBH

En ejendom med 40 lejligheder kan 
typisk spare 36.000 kr. årligt.

(jf. undersøgelse fra Cowi / 2015)

Gå ind på lagur.dk, og se 
hvad din andelsboligforening kan 
spare ved at implementere Lagur. 

Du bliver overrasket!

LEJE fra 628 kr. / måned (ex. moms)

Ingen binding - Ingen risiko

ANNONCE

Foråret står i generalforsamlingens tegn i mange for-
eninger, og det kan betyde nye ansigter i bestyrelserne. 

ABF anbefaler, at foreningen 
har en foreningsmail, som alle 
bestyrelsesmedlemmer har ad-
gang til. Det sikrer en nemmere 
overgang i forbindelse med nye 
medlemmer og en mere smidig, 
daglig drift. 

Hvis foreningens adresse har 
været knyttet op på et tidligere 
medlem af bestyrelsen, så husk 
at informere offentlige myndig-
heder, såsom kommunen og CVR-registret. Det gælder 
dog ikke de foreninger, som har fast adresse hos fx 
administrator eller i deres bestyrelseslokale/-kontor. 

Husk at give ABF besked om formandsændringer 
og eventuel ny mail og postadresse. 

Du kan skrive til os på abf@abf-rep.dk, ringe på 
33 86 28 30 eller taste selv på abf-rep.dk > Log in.

Ny formand / 
Foreningsmail

Den digitale 
håndbog

ABF-håndbogen findes i både en trykt og en 
digital version. ABF-håndbogen er skrevet, så 
sværttilgængeligt stof bliver til at forstå, og er 
fyldt med konkrete eksempler. Den er derfor et 
vigtigt opslagsværk for alle andelsboligforenin-
gers bestyrelser. 

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

Læs mere på:
WWW.ABF-HÅNDBOGEN.DK
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John Larsen, 7000 Fredericia 
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Den sommergule facade på en andelsboligfor-
ening på Østerbro strålede knap så smukt tilbage 
i 2013, som den gør i dag. Hvidt og gråt salpeter-
udtræk ødelagde den glatte og smukke facade, 
hvorfor bestyrelsen i andelsboligforeningen be-
sluttede at gøre noget ved sagen. De ville af med 
den usunde fugt, der var skyld i det irriterende 
salpeterudtræk, og sætte facaden i stand. Derud-
over ville de også af med den ubehagelige lugt af 
skimmelsvamp, som fugten i bygningen forårsager. 

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

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

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

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

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

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

”De skulle bare lige fræse en rille ind hele vejen 
rundt, lægge ledningen ind og så mure til igen. Så 
det var jo nemt og hurtigt arbejde. Og prisen var 

jo ingenting i forhold til omfangsdræn – og ved 
omfangsdræn stiller de ingen garanti, ingen efter-
målinger eller noget som helst,” forklarer Bent om 
argumenter, der talte for løsningen fra Drytech. 

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

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

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

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

Drytech har siden installationen været på besøg i 
andelsboligforeningen én gang hvert år, for at holde 
øje med, at alt går som det skal. En service, som 
Bent synes er noget af det bedste ved Drytech. 

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

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

Læs mere på www.drytech.dk

EFTER FEM ÅR ER FUGTEN I VORES KÆLDER REDUCERET 
MED 72 PROCENT, OG LUGTEN AF SKIMMELSVAMP ER VÆK 
ANDELSBOLIGFORENING PÅ ØSTERBRO OPLEVEDE SALPETERUDTRÆK DER ØDELAGDE DERES FACADE, 
OG EN UBEHAGELIG LUGT AF SKIMMELSVAMP I KÆLDEREN. DE TROEDE DET VILLE KRÆVE EN STØRRE 
RENOVATION FOR AT KOMME PROBLEMET TIL LIVS, MEN SÅ FANDT DE EN SMART OG BILLIG LØSNING. 

”Vi fik installeret systemet – og det 
fungerer. Vi kører på femte år, og 
på nuværende tidspunkt er fugten 
i murværket dernede formindsket 
med tre fjerdedele. Altså lige godt 72 
procent. Derudover er den slemme 
lugt af skimmelsvamp også væk. Så 
det er en succeshistorie.”

- Bent Hjorth, bestyrelsesmedlem

ANNONCE



Newsec tilbyder  Let Administration - et online-system, som holder styr 
på alle foreningens dokumenter, håndterer huslejeopkrævning og bog-
føring, kvartals- og årsrapportering. I kan f.eks. godkende og betale 
foreningens regninger elektronisk og afholde generalforsamling digitalt.

Foreningen får sin egen hjemmeside med adgang til selvbetjening 24/7. 
Bestyrelseslivet bliver meget lettere, og I nyde  jeres fritid med endnu 
bedre samvittighed. Få mere at vide på newsec.dk

OM FRITID 
OG FORENINGS-
ADMINISTRATION

HVAD VED I 
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love & regler  

Læs mere på:

Download over-
dragelsesaftale på:

WWW.SKAT.DK

WWW.ABF-REP.DK > STANDARDDOKUMENTER

Læs mere om renteswap på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > GODTGØRELSE TIL BESTYRELSEN

Pr. 1. juli er tinglysningsafgiften 
i forbindelse med andelsboliglån 
eller omlægning af eksisterende 
lån blevet sat ned. 

Det faste registreringsgebyr er 
blevet sat ned fra 1.660 kroner til 
1.640 kroner, og den variable afgift 
fra 1,5 pct. til 1,45 pct. af lånet. 

Et indfriet pantebrev eller ejerpan-
tebrev, der er tinglyst i Andelsbo-
ligbogen, vil fremadrettet kunne 
omdannes til et afgiftspantebrev, 
som kan gemmes til brug for en 
nedsat afgift ved tinglysning af nyt 
pant.  

Standardformularen til overdra-
gelsesaftale er i øvrigt ændret i 
punkt 10 i forbindelse med de nye 
regler om oprettelse af afgiftspan-
tebreve.

En del foreninger med renteswap udlejer boliger, som ikke kan sælges pga. 
foreningens økonomi. Disse foreninger skal være opmærksomme på, at 
foreningens lejeindtægter m.m. skal opgøres i foreningens selvangivelse.

En forening er skattepligtig, hvis den fx udlejer beboelses- eller erhvervs-
lokaler i ejendommen. Foreningen er også skattepligtig, hvis fx fælleshuset 
anvendes af andre end foreningens andelshavere mod betaling.

Foreningen er også skattepligtig af det tab eller den gevinst, som der følger 
med en renteswap. Tab og gevinst opgøres som forskellen mellem en ren-
teswaps markedsværdi pr. 1. januar og pr. 31. december.

Billigere 
tinglysningsafgift

Skat, renteswap og udlejning

Download lånebevis på:
WWW.ABF-REP.DK > LOV & FAKTA > FORÆLDREFINANSIERING

Studiestarten kalder, og har I andelshavere i foreningen, som ønsker at 
hjælpe deres børn godt på vej med den første bolig? 

På ABF’s hjemmeside finder forældre et udkast til et lånebevis til hjælp 
til finansiering af andelsbolig. 

Her kan I også læse mere om forskellen på forældrefinansiering og forældre-
køb. Og husk, at forældrekøb ikke er tilladt i foreninger med bopælspligt. 

ABF anbefaler i øvrigt forældrefinansiering frem for forældrekøb af hen-
syn til en stabil daglig drift uden for mange lejere.

Forældrefinansiering

Vi kan bl.a. hjælpe med følgende:

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

Ejendomsadministration og advokat i ét

 

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

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

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

Wantzin Ejendomsadvokater Vi kan bl.a. hjælpe med følgende:

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

Ejendomsadministration og advokat i ét

 

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

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

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

Wantzin Ejendomsadvokater

Vi ses til ’Andelsboligdag’ lørdag den 9. novemberpå Scandic Hotel, Vester Søgade 6, 1601 KBH V. 

ANNONCE



Beskyt det vigtige i livet
Moderne boliger er ofte så godt isolerede, at fugten ikke kan 
komme ud. Det kan i værste fald betyde skimmelsvamp,
der kan være skadeligt for helbredet og boligen. Med 
DUKA One kan du få frisk luft døgnet rundt uden at åbne 
vinduer.

Med DUKA One får du
• Komplet løsning, der er usynlig i væggen
• Nem installation
• Op til 27 kvm med en enhed
• Nedsætter fugt- og radonniveau
• Effektiv genanvendelse af varmen

Læs mere om de forskellige modeller på 
www.dukaventilation.dk 

+45 70 256 256
WWW.NORTEC .DKEllehammersvej 16 · 7100 Vejle 

Søndre Ringvej 49F · 2605 Brøndby

NYT VASKERI
UDEN INVESTERING
Med Nortec TotalCare™ kan jeres forening få et moderne, brugervenligt og 

driftsikkert vaskeri stillet frit tilrådighed - I betaler kun for det faktiske forbrug.

RING OG HØR MERE PÅ 70 256 256
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TEKST PERNILLE VIG ARVAD

Hvordan er det lige med...

fremtidsfuldmagter  ?
spørg eksperten  
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En andelshaver
kan, mens ved-
kommende er 
rask, planlægge 
at en anden per-
son skal varetage 
sine økonomiske 
og personlige for-
hold i fremtiden.

Hvad er en fremtidsfuldmagt? 
En fremtidsfuldmagt er en fuldmagtsordning, som giver en andelshaver mulighed 
for selv at udpege en eller flere personer til engang i fremtiden at varetage sine 
økonomiske og/eller personlige forhold. Det kan være, hvis man som følge af sygdom 
eller svækket mental funktion, fx demens, mister evnen til selv at tage vare på disse 
forhold. 

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig? 
Den person, der er blevet udpeget til at varetage fremtidsfuldmagten, kaldes en frem-
tidsfuldmægtig. Vedkommende må ikke være under 18 år, under værgemål eller selv 
have oprettet en fremtidsfuldmagt, som er sat i kraft. 

Hvordan skal bestyrelsen håndtere en fremtidsfuldmagt? 
Hvis andelsboligforeningen bliver kontaktet af en person, som oplyser at være 
fremtidsfuldmægtig for en andelshaver, må andelsboligforeningen kræve dokumen-
tation for, hvad fremtidsfuldmagten omfatter. Fuldmagten kan nemlig begrænses til 
at angå et eller flere forhold, eksempelvis varetagelse af de økonomiske forhold eller 
salg af andelsboligen. Ved opslag i Personbogen på www.tinglysning.dk kan andels-
boligforeningen samtidig få bekræftet, at fremtidsfuldmagten er trådt i kraft. 

Må en fremtidsfuldmægtig deltage i og stemme på generalforsamlingen? 
Det er ABF’s vurdering, at fremtidsfuldmægtigen både kan repræsentere andelshave-
ren og stemme på dennes vegne på foreningens generalforsamlinger.

Overtager en fremtidsfuldmægtig alle andelshavers forpligtelser ift. 
foreningen? 
Det er stadig andelshaveren, der er ansvarlig over for foreningen, men fremtidsfuld-
mægtigen kan fx sørge for, at boligafgiften løbende bliver betalt eller varetage salget 
af andelsboligen på andelshaverens vegne.

Kan en fremtidsfuldmagt tilbagekaldes, ændres 
eller ophøre? 
Fremtidsfuldmagten kan tilbagekaldes og ændres, så længe 
fuldmagtsgiveren er i stand til at forstå betydningen heraf. 
Fremtidsfuldmagten ophører, når fuldmagtsgiveren dør, 
men kan også ophøre under andre omstændigheder. n

Jacob Vilhelmsen
JURIST 

Anne Kristensen 
JURIDISK CHEF

Maleha Qureshi Ansari 
JURIST

Pernille Vig Arvad
JURIST

Karina Egholm 
ØKONOMISK RÅDGIVER
(PÅ BARSEL)
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Erfaren leverandør af rådgivning 
til ABFs medlemmer
Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af Danmarks største udbydere af
energimærker, vedligeholdelsesplaner og rådgivning inden for miljø og sund-
hed. Når I vælger OBH-Gruppen, er I sikker på at kvaliteten er høj.

ENERGIMÆRKNING
OBH-Gruppen er Danmarks største udbyder 
af energimærkning, og vi har et meget stort 
erfaringsgrundlag med energimærkning 
inden for alle typer ejendomme.

Vi har certificerede energikonsulenter i hele 
landet, som kan sikre at bygningerne i jeres 
forening har det lovpligtige energimærke.

VEDLIGEHOLDELSESPLANER 
Der er god økonomi i at lave en plan for drift 
og vedligeholdelse frem for at vedligeholde 
efterhånden som problemer og fejl opstår 

- dermed undgås følgeskader på andre byg-
ningsdele, ejendommens værdi bevares og  
vedligeholdelsesomkostningerne vil være 
lavere.

*En OBH Vedligeholdelsesplan inkluderer 
også en gennemgang af el og vvs i fæl-
lesområder for etageejendomme.

MILJØ & SUNDHED
OBH Gruppens afdeling for Miljø & Sundhed 
er et team af specialister, som rådgiver og 
udfører bygningsundersøgelser inden for 
asbest, PCB, tungmetaller, skimmelsvamp, 
trænedbrydende svamp og insekter.
Vi har eget bygningslaboratorium til under-
søgelse af bygningsanalyser.

Vi er din faglige

sparringspartner til

bestyrelsen. Vi har et team af

specialister til andelsboligforeninger, 

som kender til de udfordringer, som I 

møder i dagligdagen.

www.obh-gruppen.dk
Rådgivende ingeniørfirma siden 1965

Ring i dag:
7678 4736

- og få et
uforpligtende

tilbud
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