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Kredsbestyrelsens beretning 2021 
 
Velkomst 
Endnu engang velkommen til vores årlige kredsgeneralforsam-
ling. To år er gået siden sidste kredsgeneralforsamling, så det er 
dejligt, at vi igen kan være samlet.  
 
Mit navn er Orla Lindstrøm og jeg er kredsformand for de for-
eninger, som hører til her i kreds Østjylland. Først vil jeg gerne 
sige tak for, at I er mødt op. Det er dejligt at se, at I stadig er in-
teresseret i vores lokale ABF-arbejde og gerne vil deltage på vo-
res kredsgeneralforsamling.  
 
I vores kreds er vi en bestyrelse på 7 og en suppleant, der arbej-
der for, at vi i ABF kan være i kontakt lokalt med vores medlem-
mer.  
Hans Hvid er næstformand og kommer fra Lystrup.  
Anette Tillebeck fra Ebeltoft.  
Ingelise Kaas fra Højbjerg, hun repræsenter etagebyggeriet i 
kredsen.  
Birgit Søndergaard fra Lisbjerg,  
Bo Nordby fra Tranbjerg,  
Leo Pedersen fra Malling,  
Suppleant Frederik Jensen fra Rønde,  
og jeg selv kommer fra Stevnstrup ved Randers.  
 
Vi afholder ca. 6 bestyrelsesmøder om året.  Det er os, som står 
for at repræsentere ABF lokalt, og derfor vil det ofte være os 
man møder på de lokale kurser og arrangementer.  
Desuden er vores kreds også repræsenteret i det landspolitiske 
arbejde, der bl.a. foregår i ABF’s hovedbestyrelse, kredsudvalg, 
forretningsudvalg og strukturudvalg. På den måde har vi finge-
ren på pulsen. 
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Som sagt er det to år siden vi sidst var samlet. Corona-nedluk-
ningen satte meget på pause, men har også givet tid til udvikling 
i ABF. Jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad der er foregået i kred-
sen de sidste to år, og så vil jeg fortælle om, hvad der kommer til 
at ske i kreds Østjylland i nærmeste fremtid.  
 
 
Medlems status  
Her i vores kreds er vi 818 medlemsforeninger med i alt 11380 
andelsboliger. Det betyder, at vi dækker 70 procent at alle de 
andelsboliger, der ifølge Danmarks Statistik er i kreds Østjyl-
lands kommuner.   
 
De sidste to år har vi oplevet en fremgang i forhold til 2019 på 15 
medlemsforeninger, og 298 andelshaver. 
Jeg vil gerne byde velkommen til vores nye medlemmer i kred-
sen, jeg håber de vil befinde sig godt i kredsen. 
ABF på landsplan har i alt 5254 medlemsforeninger hvor der er 
104 380 andele, det er 2500 nye andele ift. 2019. 
 
 
Udvikling under Corona 
Corona satte i den grad meget på pause i både 2020 og her i 
2021, fx i forhold til arrangementer og kurser.  
 
Arbejdet har dog ikke stået stille i ABF:   
Der er afholdt følgende kurser. 
 
November 2019 
Ny viden om andels området. 
Forbedringer og løsøre 
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Februar 2020 
Bestyrelsesansvar. 
Drift og vedligeholdelse. 
 
Maj 2020 
Bestyrelsesarbejde. 
 
September 2021 
Nye regler om indberetning af salgspriser. 
 
November 2021 
Bestyrelsesansvar her i Århus. 
 
Gå ind på ABF hjemmeside der kan i se det udbud der er, også 
på digitale møder som ABF afholder. 
 
Vi i kredsen har afholdt Inspiration og erfaringsudveksling mø-
der med forskellige temaer, jeg syntes de er blevet godt modta-
get og der har været fin tilslutning og en god debat på møderne. 
Vi har afholdt møder i  
Silkeborg i november 2019 
Risskov i januar 2020 
Et virtuelt møde i maj 2021 
Vi har følgende emner på programmet. 
Foreningernes bog, hjemmeside og vente-/interesselister. 
Persondataforordningen og Mødeteknik. 
Andelshavernes rettigheder og pligter og drift spørgsmål i 
foreningen. 
 
Dette er et område vi vil tage op igen, så snart vi får normale til-
stande igen. Og det er også vores hensigt at udvikle og prøve 
nye temaer, så skriv endelig til os hvis i har specielle ønsker. 
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Internt i ABF har vi også arbejder med, hvordan ABF’s organisa-
tion skal se ud i fremtiden.  
 
Andelsboligområdet har ikke stået stille på den politiske front, og 
derfor har vi inviteret Jan Hansen til at fortælle lidt om, hvad der 
sker politisk og specielt om værdiansættelse på andelsboliger. 
Det vil foregå digitalt, efter Jan Hansesn’s indlæg bliver der 
plads til et summemøde, hvor i kan nedskrive spørgsmål som i 
ønsker at få svar på. 
Derefter kommer Jan Hansen på igen og vil svare på spørgsmål. 
 
Udover det politiske oplæg vil Jan Hansen/Isaac, sidst i dagens 
program, fortælle om de nye medlemstilbud, der er blevet udvik-
let.  
 
Corona-nedlukningen har også givet os mulighed for at prøve 
nye ting af i ABF, fx online-møder. Det betyder, at ABF nu har 
fået onlinekurser. Det giver jer medlemmer mulighed for at del-
tage i kurser, som vi ellers tidligere ikke har haft nok tilmeldte til 
at kunne gennemføre i vores kreds. Der er mange fordele ved 
det digitale, men vi kommer fortsat til at have arrangementer 
med fysisk fremmøde. Det digitale bliver derfor et supplement til 
det vi kender i forvejen.  
 
Et andet stort ønske fra mange medlemmer har været, at ABF 
fik en ny og bedre hjemmeside. Denne har vi nu fået lovning på 
bliver færdig inden året er omme.  
 
Her i kredsen har vi også afholdt et par af vores bestyrelsesmø-
der virtuelt, dengang det var allerværst med Corona. Som sagt 
har vi også forsøgt os med Inspiration og erfaringsudveksling, 
det kunne også noget og vi vil udvikle på det. 
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Kreds Østjylland fremtidige arbejde 
Inden landet lukkede ned i 2020, begyndte vi i kreds Østjylland 
at lave en strategi for kredsens arbejde. Det har følgende punk-
ter. 
 
Løbende videreudvikling af Kreds Østjyllands koncept 
for Dialogmøder: Inspiration og erfaringsudveksling. 
 
Lokalt samarbejde med bank- og kreditforeninger om arran-
gementer. 
 
Have workshop på kredsgeneralforsamlingen. 
 
Kredsbestyrelsens dialogmøde med en forening. 
Det vil sige deltagelse i møder med enkelte foreninger, for at bi-
bringe viden og indsigt til at udvikle en velfungerende forening, 
herunder kendskab til vedtægter, andelsboligbegrebet og husor-
den.  
Det kan være møder med bestyrelsen eller foreningens medlem-
mer. 
Der er ingen juridisk vejledning. 
 
 Arbejdet er stadig i gang, og der er plads til, at nye kreds-
bestyrelsesmedlemmer kan komme med nye ideer.   
 
I ABF arbejder vi også med at udvikle andre måder I som med-
lemmer kan engagere jer på, uden at I nødvenligvis skal gå ind i 
kredsbestyrelsen. Det kan både være lokale eller nationale em-
ner, der har jeres interesse. Så hold fx løbende øje med vores 
hjemmeside og nyhedsbreve, og hiv fat i os i kredsen eller skriv 
til sekretariatet, hvis I har ideer eller ønsker til noget I gerne vil 
arbejde med. Det kan jo være der sidder andre derude, som har 
netop samme interesse.    
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Jeg vil også gerne opfordre jer til at kontakte os, hvis I har idéer 
og ønsker til arrangementer og kurser i vores kreds. I kan både 
tage fat i os her, eller finde vores kontaktoplysninger på ABF’s 
hjemmeside.  
 
 
Tak til bestyrelsen  
Til sidst vil jeg gerne sige tak til kredsbestyrelsen for deres ind-
sats de forgangene år. Det har som altid været en glæde at ar-
bejde sammen med jer. En særlig tak til Bo og Hans som forla-
der bestyrelsen, vi kommer til at savne jer. 
Tak for ordet! 
 
 


