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Vores mødereferater (erfaringsudveksling)

• Hvilke referattyper (form og indhold) bruger I i Jeres foreninger?

• I hvilken udstrækning bruger I forskellige referattyper til 
forskellige møder?

• Hvad er begrundelserne for disse valg?



Referattyper (arketyper)

• Beslutningsreferatet indeholder kun mødets beslutninger og 
aftaler. Eventuelt med nogle få korte kommentarer

• Genfortællingsreferatet gengiver i fortællende, brede 
vendinger, hvad der er sagt, besluttet og aftalt

• Diskussionsreferatet ordret gengivelse af forløbet (”det 
talte”)



Referatområde (mødeafhængigt, mix af arketyper)

Beslutnings-

referat

Genfortællings
referat

Diskussions-

referat



Persondatalov og referater

• De tre arketyper af referater, kombineres i praksis  til mellemformer alt 
afhængig af det aktuelle møde.
Men uanset hvad skal de referaterne altid respektere persondatalovens 
bestemmelser om anonymitet og brug af persondata.

• Persondata er alle informationer, der direkte eller indirekte kan kobles 
sammen med en person ( Datatilsynet).

• Referater anonymiseres i videst muligt omfang med hensyn til persondata. 
Er der behov for referater med persondata udarbejdes de specielt - og 
belægges med tavshedspligt - til modtagerne. (Bo Nordby)



Generalforsamlingsreferater  
• Bestyrelsen/referenten bør være opmærksom på, hvilke 

personoplysninger, der er nødvendige at medtage i et 
generalforsamlingsreferat. Referatet er officielt og videregives til 
f.eks. ejendomsmæglere, banker og interesserede købere. 

I et referat fra generalforsamlingen er det nødvendigt at anføre 
navne på valgte til bestyrelsen og andre poster, idet det ellers ikke 
kan dokumenteres, hvem der lovligt er valgt. 

• Bestyrelsen kan opbevare lister over fremmødte, fuldmagter mv, 
indtil oplysningerne ikke længere er relevante. Har foreningen 
praksis for at lave referater, der citerer alle udtalelser, bør det 
overvejes, om der ikke i stedet eller supplerende skal udarbejdes et 
beslutningsreferat, der kan benyttes til officiel videregivelse.

• Se reference ABF sidste slide



Bestyrelsesmødereferater  (1 af 2)

• Referenten bør være opmærksom på, at bestyrelsen ikke må videregive 
personoplysninger i forbindelse med personsager. 

Har bestyrelsen behandlet en personsag på et bestyrelsesmøde, f.eks. en 
andelshaver i restance eller en klage over en andelshaver, må sådanne 
oplysninger kun fremgå af referatet i anonymiseret form, hvis referatet 
videregives til andelshaverne. 

• Andelshavere har ret til at læse eller få udleveret referater fra 
bestyrelsesmøder, bortset fra personoplysninger om andre andelshavere. 
Bestyrelsen har derfor pligt til at anonymisere sådanne oplysninger fra 
referater, inden de lader andelshaverne få indsigt i dem. 
Bestyrelsen må stille dokumenterne til rådighed for andelshaveren på den 
måde, der er mest praktisk for bestyrelsen, enten ved at fremsende kopi 
eller træffe aftale om tid og sted, hvor andelshaveren kan få adgang til 
dokumenterne.

Se reference ABF sidste slide



Bestyrelsesmødereferater  (2 af 2)

• Når bestyrelsen modtager en klagefra en beboer over en anden 
beboer, bør bestyrelsen være opmærksom på, at klager også 
har ret til at få beskyttet sdit privatliv.

Indholdet af klagen kan videregives i anonymiseret form, eller 
klager kan give samtykke til at få videregivet sin identitet til den 
person, der klages over. Bestyrelsen kan bruge ABF’s 
samtykkeerklæring.

• Se reference ABF sidste slide 

• Findes det i visse sager absolut af hensyn til sagsbehandlingen, 
kan bestyrelsen lave et internt, tavshedsbelagt referat med 
persondata alene til bestyrelsen samtidig med det ”normale” 
referat (Bo Nordby) . 



• Referencer: 
ABF’s hjemmeside, herunder ABF’s vejledning 
”Andelsboligforeningers behandling af personoplysninger” 

• NB

• Beboermøder og andre møder i foreningens regi. Se under 
foranstående referencer samt møder og referattyper (Bo Nordby):


