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Hans Erik Lund
LANDSFORMAND

Kullene på grillen er brændt ud, og som-
meren er næsten slut. Det betyder også, 
at politikerne snart er tilbage på deres 
taburetter på Christiansborg, og et nyt 
politisk efterår går i gang. 

For landets andelsboligforeninger ven-
ter en spændende tid, for andelsboligom-
rådet er atter til politisk debat. Et udvalg 
med ABF’s deltagelse skal kigge ejerlej-
lighedsloven efter i sømmene og blandt 
andet se på omdannelser af andelsboliger 
til ejerboliger. 

Og så er der sagen om Carlsbergfon-
det, som jeg tidligere har gjort opmærk-
som på her i lederen. Carlsbergfondet, 
mener at have fundet et hul i lovgiv-
ningen. Dermed har fondet undgået 
reglerne om tilbudspligt i forbindelse 
med salg af ejendomme, når en ejendom 
sættes til salg. Det er til trods for, at 80 
procent af de berørte lejere ønsker at 
stifte en andelsboligforening.

Begge er det sager, der prøver at 
udfordre andelstanken. Derfor er det 
særligt vigtigt i denne tid, at vi både 
indadtil og udadtil sætter fokus på, 
hvorfor andelsboligen er så unik, og 
hvorfor vi har brug for andelsboligen 
som den tredje boform. 

Det er vigtigt, at vi sætter fokus på, at 
vi bor i både et praktisk, økonomisk og 

socialt fællesskab. Vi er som andelshavere 
gode til at løfte i flok, når der skal laves 
gårdarbejde eller slås græsplæne – eller 
der skal findes penge til at skifte vinduer 
eller tag. Men vi er også gode til at dele i 
det små, om det så gælder en kop sukker 
eller en hammer.

Vi er med andre ord eksperter på det, 
som man måske kan kalde den ægte de-
leøkonomi, hvor vi ikke tjener penge på 
hinanden, men ejer ting i fællesskab – el-
ler hjælpes ad ved at låne vores ting ud til 
hinanden. At der er en tydelig sammen-
hæng mellem nogle af nutidens deleøko-
nomiske initiativer og den oprindelige 
andelsbevægelse, kan du læse mere om i 
dette nummer af ABFnyt.

Det er naturligvis op til jer ude i for-
eningen at finde ud af på hvilken måde, 
jeres forening bedst fungerer, men det 
er vigtigt, at vi alle tager stilling til det 
sted, vi bor. n

Vi er eksperter på det, som 
man måske kan kalde den 
ægte deleøkonomi, hvor vi 
ikke tjener penge på 
hinanden, men hjælpes ad.
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Deleøkonomi er en af tidens mest omtalte tendenser, og selvom det ofte er 
virksomheder som Airbnb og Uber, der løber med avisoverskrifterne, stammer 
deletankerne fra 1800-tallets andelsbevægelse. Og i nutidens andelsbolig-

foreninger lever deleøkonomien i bedste velgående.

– Tingene hænger sammen. 
Jo mere tryg man føler sig 
i foreningen, jo nemmere 
er det at banke på naboens 

dør for at låne lidt mælk – eller en 
flaske gin. 

Sådan siger Dorthe Olsen, for-
manden for A/B Johnstrups Allé 8 
på Frederiksberg i København, om 
foreningens tætte sammenhold og 
tradition for at dele ting med hi-
nanden.

I foreningen med 10 andele deler 
de alt fra haveredskaber, værktøj og 
vaskemaskine. Men derudover er flere 
af andelshaverne gået sammen om en 
køkkenmaskine til at snitte grøntsag-
er og hakke fars til frikadellerne:

– Vi behøver jo ikke en stor Ken-
wood-maskine i hver lejlighed, siger 
den 46-årige formand.

Andelshavere er bedre til at dele
Det er ikke kun i andelsboligforenin-
gen på Frederiksberg, at de er gode til 
at dele med hinanden. En undersø-
gelse, som ABF har foretaget blandt 
landets andelshavere, viser, at dele-
økonomien blomstrer:

– Når vi spørger landets andelsha-

vere om deres erfaringer med at dele 
brugsgenstande, er det fire ud af ti, 
der jævnligt deler ting med nabo-
erne. Det bekræfter os i, at det falder 
andelshaverne mere naturligt at dele 
ting, fordi andelsboligen som boform 
lægger op til fællesskab, siger direk-
tør for ABF, Jan Hansen.

En sammenlignelig undersøgelse 
foretaget af Dansk Erhverv sidste 
år viste, at kun en ud af ti danskere 
enten deler med eller låner brugsgen-
stande af deres naboer.

ABF-undersøgelsen viser desuden 
tydeligt, at landets andelshavere 
kan se fordelene i at dele. 75% af de 
adspurgte mener, at det er dejligt at 
kunne hjælpe hinanden, og knapt 
halvdelen peger på, at de kommer 
tættere på naboen, når de låner 
deres ting ud til hinanden: 

– Her berører vi en forståelse af 
deleøkonomien, som er i direkte tråd 
med den oprindelige andelstanke, 
siger Jan Hansen.

Andelstanken er deleøkonomi 
At der er en tydelig sammenhæng 
mellem nutidens deleøkonomi og den 
oprindelige andelsbevægelse, er Claus 

Skytte, forfatter og ekspert i deleøko-
nomi, slet ikke i tvivl om:

– I Danmark opfandt vi deleøkon-
omien med andelsbevægelsens 
fødsel for snart 150 år siden. Men i 
forlængelse af det kan man sige, at 
den såkaldt nye deleøkonomi er mere 
kapitalistisk funderet, fordi den ikke 
tager udgangspunkt i fælleseje, som 
andelshaverne kender det. Men det 
er ikke umuligt at lave om på.

Claus Skytte er blandt andet 
forfatter til bøgerne ”Skal vi dele?” 
og ”Den ny Andelsbevægelse” og 
tilskriver i høj grad den moderne 
teknologi, at der er opstået nye 
delemuligheder. Han mener, at det 
er vigtigt, at man fra et andelsper-
spektiv tager aktiv del i den nye 
deleøkonomi ved at stille digitale 
platforme som hjemmesider og mo-
bile apps til rådighed, som menne-
sker uden betaling kan benytte til 
at dele tjenesteydelser og ting med 
hinanden.

Det bakker Jan Hansen fra ABF op 
om: 

– Vi tror på, at denne form for 
deleøkonomi er vejen frem. Derfor 
har vi i samarbejde med BL – Dan-
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marks Almene Boliger lanceret 
websitet Nabobørsen, hvor man uden 
at tjene penge på hinanden frit kan 
låne og dele ting og tjenester med 
naboerne på vejen eller i opgangen.

Tættere på naboerne
Claus Skytte pointerer, at deleøkonomi 
ikke altid er målet i sig selv. I disse år 
kommer der flere og flere deleøkonomi-
ske tiltag som fx Nabobørsen, der har 
til formål at skabe lokale samskabende 
fællesskaber, hvor man tager sig af 
hinanden:

– Det handler om at gentænke, at vi 
sagtens kan dele med hinanden, uden 
at der er penge involveret. Der er jo 

andre valuta som fællesskab og tillid, 
vi kan handle med. Kapitalformer, 
som opstår, når vi deler ting med hi-
nanden. Fx at man kan bytte lån af en 
cykel med æg, man har fra sine høns 
i baggården, eller at man kan bytte en 
køretur med et gratis IT-kursus. Og 
på den måde lærer vi hinanden meget 
bedre at kende.

At det betaler sig at hjælpe hi-
nanden, kan de nikke genkendende til 
i andelsboligforeningen på Frederiks-
berg. Foreningen har en fælles vicevær-
tordning, hvor de har delt alle småop-
gaver ud til hver enkelt andelshaver. 
Én andelshaver er lysmester og sikrer, 
at lyset i opgangen virker, to andelsha-

vere står for kontakten til Miele, hvis 
vaskemaskinen svigter, og to andre står 
for vedligeholdelsen af fyret.

Og som formand Dorthe Olsen siger, 
handler deleøkonomi for andelshav-
erne om at få det bedste ud af de givne 
omstændigheder og rammer. Fx in-
viterer bestyrelsen til Sankt Hans ved 
foreningens lille bålplads i baggården, 
hvor alle tager en ret med hver, de 
andre kan smage. Og om lidt tager fore-
ningen hul på et stort og tungt bygge-
projekt, som de betaler til i fællesskab:

– Vores gårdfacade skal renoveres, 
og et stort stillads skal sættes op. I den 
forbindelse inviterer bestyrelsen alle 
på et glas saftevand på taget af ejen-
dommen. n

Nabobørsen
Nabobørsen er en gratis online 
deletjeneste, hvor du kan oprette 
annoncer målrettet dine naboer 
i opgangen, på vejen eller i na-
boforeningerne i din by – og søge 
efter ting du gerne selv vil låne.

På nabobørsen kan du låne og 
dele tid, ting og tjenester med 
andre. Det vil sige, at du kan til-
byde dine naboer en snak over en 
kop kaffe eller at lappe bukser og 
selv efterspørge en person, der 
er god til at klippe hæk.

Du kan ikke tjene penge på dine 
annoncer. Derimod er formålet, 
at vi bliver bedre til at dele vores 
boremaskine, plæneklipper osv. 
med hinanden, fordi vi ikke har 
brug for 10 af hver ting i forenin-
gen – og at vi derved kommer 
tættere på vores naboer.

BL – Danmarks Almene Boliger og 
ABF står bag deletjenesten.

Opret en profil på 
WWW.NABOBOERSEN.DK

I Dorthes forening er flere af naboerne gået sammen om en fælles køkkenmaskine til fx at 
hakke frikadellefarsen.

Mød nabobørsen.dk på Fremtidens 
Andelsbolig 2016. Bestil fribillet på: 
www.fremtidens-andelsbolig.dk

“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet
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 fokus

Har I i din forening indkøbt fælles brugs-
genstande (fx trailer, haveredskaber, 
værktøj eller cykel), som du og de andre 
andelshavere kan låne?

Deler du dine egne brugsgenstande 
(fx trailer, haveredskaber, værktøj eller 
cykel) med andre i din forening?

Hvilke fordele ser du ved at dele ting med dine naboer?

Vi hjælper 
hinanden

Vi sparer 
penge

Vi lærer 
hinanden 
bedre at 
kende

Det er godt 
for miløjet

Ingen 
fordele

Andet

75,6% 71,7% 45,5% 37,5% 8,4% 7,1%
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Undersøgelsen er gennemført af ABF i perioden 15/3-23/3 2016 
blandt 868 respondenter (andelshavere og/eller bestyrelsesmedlemmer)

DELEØKONOMI I ANDELSBOLIGFORENINGER
ABF-undersøgelse:



FORENINGSADMINISTRATION  
– OVERLAD ANSVARET TIL DATEA
Stop med at bekymre jer om lovgivning og regler.  
Med mange års ekspertise i foreningsadministration 
guider vi jer sikkert på vej.

Administration er mere end opkrævning af husleje og udarbejdelse 
af årsregnskab. Det handler i lige så høj grad om, at andelsbolig- 
eller ejerforeningens vedtægter stemmer overens med nyeste 
lovgivning, løbende bliver opdateret, og at foreningen i øvrigt drives 
efter de gældende regler. Alt det kan DATEA som administrator 
sikre. Ligesom DATEA også kan hjælpe med juridiske og tekniske 
spørgsmål. Med andre ord kan vi med vores kompetencer 
sammensætte en løsning, som passer præcis til de behov,  
I har i din andelsbolig- eller ejerforening. 

DATEA – NØGLEN TIL DEN RIGTIGE LØSNING

Læs mere på DATEA.dk/foreningsejendomme

162451_Datea_Foreningsannonce_letadmin_210x285.indd   1 12/02/16   11.48
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Forebyg 
skybrud 
Vejret er en uforudsigelig størrelse, især i Danmark. Uanset om du 
bor i København eller i Kolding, så ved du aldrig, hvornår himlen 
åbner sig og regnen vælter ned i uoverskuelige mængder.

Brancheorganisationen for forsikring- og pensionsselskaber Liv & 
Pension har på deres hjemmeside samlet en række tips og gode råd 
til, hvordan du skal forholde dig før og efter et skybrud. 

Du kan også deltage i ABF’s arrangement ”Sikring mod skybrud” 
den 28. september i København og få større viden om skybrud, 
hvordan de påvirker dit lokalområde, og hvordan du og din for-
ening kan sikre jer mod vandskader.

Liberal Alliance ønsker at give andelsboligforeninger 
mulighed for at omdanne andelsboliger til ejerboliger. 
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) har 
nu nedsat et udvalg med deltagelse af bl.a. ABF, der skal 
undersøge området nærmere.

Formand for udvalget bliver Hans Henrik Edlund, 
professor ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, og 
udvalget skal blandt andet se på fordele og ulemper ved 
evt. omdannelser af andelsboliger til ejerboliger. 

ABF’s direktør Jan Hansen er medlem af udvalget og han 
har tidligere udtalt:
– Vi går ikke ind for at omdanne andelsboliger til ejerboli-
ger, da vi mener, at andelsboligen har en vigtig rolle som 
tredje boform på boligmarkedet.

På ABF’s hjemmeside kan du læse mere om udvalget, om 
udvalgskommissoriet samt se, hvem der sidder i udvalget.

kort nyt

Højesteret gav den 11. maj 2016 A/B Duegården lov til at gå konkurs, 
med stemmerne fire mod tre.

ABF’s direktør Jan Hansen sagde om afgørelsen: 
– Med kendelsen har A/B Duegården endelig fået klarhed i forhold til de-

res situation og fået sat et punktum på otte års usikkerhed. Men vi står sta-
dig over for den store udfordring, at realkreditinstitutterne og bankerne ikke 
har anerkendt deres ansvar i forhold til ansvarlig rådgivning af foreningerne:

– Kendelsen betyder desværre også, at vi må frygte, at realkreditinstitut-
terne og bankerne vil skærpe kreditvurderingen i forhold til finansiering ved 
stiftelser af andelsboligforeninger samt ved lån til eksisterende andelsbo-
ligforeninger. Derfor vil ABF gerne invitere banker og realkreditinstitutterne 
til dialog om, hvordan man i fællesskab kan sikre, at andelsboligforeninger 
alene bliver stiftet, når økonomien er i orden.

Udvalg skal se på 
ejerlejlighedsloven

Læs mere om skybrud på
WWW.FORSIKRINGOGPENSION.DK

Tilmeld dig gratisarrangementet
”Sikring mod skybrud” på
WWW.ABF-REP.DK > AKTIVITETER

Læs mere på
WWW.ABF-REP.DK > NYHEDER [13. MAJ + 30. JUNI]

Læs mere på
WWW.TILBUDSPLIGT.NU

Læse mere på
AB-DUEGAARDEN.DK

A/B Duegården må gå konkurs
I sidste nummer af medlemsbladet ABFnyt satte ABF’s 
landsformand Hans Erik Lund fokus på de mange omgåel-
ser af tilbudspligten, der efterlader lejere uden mulighed 
for at købe deres udlejningsejendom og blive andelshave-
re i egen forening.

ABF’s fokus på sagen betød, at integrations- og boligmi-
nister Inger Støjberg den 15. juni blev kaldt i samråd om 
den problematiske omgåelse af tilbudspligten. Samrådet 
var indkaldt af Jan Johansen (S). Her sagde ministeren, at 
hun vil se nærmere på omgåelsen af tilbudspligten.

Samtidigt har en gruppe lejere søgt om fri proces for at 
kunne gå rettens vej i kampen for at få omstødt salget af 
udlejningsejendommene.

Fokus på 
tilbudspligten



Windoor Danmark A/S
Tel.: +45 88 18 58 58   

www.windoor.dk 

Windoors altaner er altid et skridt foran, når det gælder kvalitet, funktionalitet  
og design. Vi har et væld af forskellige størrelser, designs og farver, så I kan få  

præcis den altan, I ønsker jer. 

Ring til vores konsulent Per på 2879 2983 eller send ham en  
mail på tilbud@windoor.dk og få et uforpligtende tilbud. 

Få et uforpligtende tilbud på  
altaner – ring til Per nu!

ABF_1 side_183x266 mm_højre.indd   1 14-04-2016   11:42:57
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 andelspanel
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I disse år forandrer store dele af 
vort land sig. Produktionsdanmark 
er blevet til udkantsdanmark, og 
antallet af jobs inden for landbrug 
og industri er faldet. De nye jobs er 
rykket til byerne og med dem mange 
af de unge. 

På boligmarkedet er ændringerne 
betydelige i yderområderne. I de 
områder vil efterspørgslen efter 
ejerboliger stagnere eller falde

Spørgsmålet er, om der kunne 
være et alternativ til ejerboligfor-
men i yderområderne i form af 
andelsboliger? Umiddelbart vil 
mange med boligøkonomisk viden 
fnyse af idéen, for det er jo netop 
ude i provinsen, at vi finder mange 
kriseramte andelsboligforeninger. 
Dét forhold skyldes imidlertid, 
at der er tale om såkaldt støttede 
andelsboliger opført i nyere tid 
med en uheldig finansiering, som 
de blev påtvunget af det offentlige 

regelsæt. Ser man bort fra denne 
historisk betingede misere, så kan 
man overveje, om man kunne samle 
nogle af de kriseramte områder op 
ved at bruge andelstanken. Det vil i 
så fald ikke være noget nyt for disse 
områder, for det var ude i de danske 
landdistrikter, at andelstanken blev 
født og var med til at modernisere 
det danske samfund med de første 
andelsmejerier for 130 år siden. 
Kunne andelstanken nu vende til-
bage og på ny tilføre disse områder 
en positiv udvikling?

Man kunne overveje at bygge 
andelsboliger i yderområderne med 
en form for offentlig støtte, men i 
et område, hvor der i forvejen er for 
mange boliger i forhold til efter-
spørgslen, er det mere nærliggende 
at konvertere ældre ejendomme 
fra at være ejerboliger til at blive 
andelsboliger. Det kunne samti-
dig give ejerboligmarkedet og de 

mindre, lokale håndværkere i de 
pågældende områder en tiltrængt 
vitaminindsprøjtning. Der vil 
være istandsættelsesudgifter, men 
der er også gode ejendomme til 
salg til en skammelig lav pris. Det 
ville også hjælpe stavnsbundne 
ældre ud af deres boliger og over i 
den ældre-/plejebolig, de behøver. 
Det ville ydermere sætte ”Låsby 
Svendsen-typer” stolen for døren 
og forhindre dem i deres skadelige 
virke. 

Hvad er det, som andelstanken 
kan give boligmarkedet, som ejer-
boligen har sværere ved? Svaret er 
et fællesskab i en forening. Andel-
stanken er i selve sin natur per defi-
nition et fællesskab, og fællesskaber 
er afgørende, hvis mindre landsbyer 
og husklynger skal overleve på sigt i 
yderområderne. n

I hvert nummer af medlemsbladet ABFnyt giver vi ordet til en ekspert, som vil drysse sin viden ud over bladet. I 
dette nummer har vi givet pennen til projektdirektør, cand. polit. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter. 

Andelstanken – måske en 
løsning for Udkantsdanmark 

Maja Hojer Bruun
ANTROPOLOG OG 
FORSKER I FÆLLESSKABER   

Curt Liliegreen
BOLIGØKONOM OG 
SEKRETARIATSCHEF I BOLIG-
ØKONOMISK VIDENSCENTER   

Mads Boserup Lauritsen 
BYBONDE OG GRUNDLÆGGER
AF TAGTOMAT.DK

Rie Skårhøj
CHEFKONSULENT 
I LED FRIVILLIGE

ANDELSPANEL



Billigere andelsboliglån?

I Merkur har vi stor erfaring med lån til andelsboliger. 
Lån til en ny bolig, eller få en billigere ydelse i din 
nuværende bolig. Du kan også låne til ombygning.

Hos Merkur får du reel rådgivning, med udgangspunkt 
i, hvad der er en fordel for dig, og vi har gennemsigtige 
og konkurrencedygtige priser.

Vi arbejder for et samfund der kan bære langt ud 
i fremtiden. Som kunde bidrager du til den omstilling.

Ring til os på 70 27 27 06
www.merkur.dk

Er drømmen en ny altan? 
Efter 28 år og mere end 60.000 monterede altaner tillader vi os at sige, at vi er 
specialister i altaner. Kontakte os allerede i dag. 
balco@balco.dk 

Størst indenfor altaner! 

Balco A/S
Industriholmen 15 B
2650 Hvidovre
Telefon: 57 83 13 50



“NU HAR JEG RÅD TIL 
AT HOLDE FRI”

Abdallah Reda, 
andelshaver

I A/B St. Vigerslevgård gik andelshaverne på 
renteshopping for at få billigere andelsbolig-
lån. For Abdallah betød det et rentefald på 
mere end 5%. Vil du også spare penge på dit 

andelsboliglån, så kom forbi inspirationsdagen 
Fremtidens Andelsbolig. Her kan du blandt 
andet møde en række banker og få en gratis 
og uforpligtende snak om dit andelsboliglån.

Hovedsponsor Messepartnere

Bestil fribillet på www.fremtidens-andelsbolig.dk

København
5. november

2016

Gratis 
busser fra 

hele landet



Kursusprogram & 
arrangementsoversigt

efterår 2016
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BYGGERI

På kurset får I gennemgået et af de vigtigste styringsredskaber i foreningen: Drifts- og vedlige-
holdelsesplanen. 

Vi ser på, 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 hensættels-
er i foreningens årsrapport.

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

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

Drift og vedligeholdelse 

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Viborg 28.09.16 kl. 19-21.30
 Holbæk 18.10.16 kl. 18-20.30
 Odense 22.11.16 kl. 17-19.30
 

Underviser: 
Økonom fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

 
Pris: 385 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 København 10.10.16 kl. 17-20

 Underviser: 
Ekstern bygningskonstruktør

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

 
Pris: 385 kr.

SALG

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 in-
ventar 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 seneste ABF-håndbog. Det er ikke et krav, at foreningen bruger ABF’s stand-
ardvedtægter for at kunne deltage på kurset. 

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

Forbedringer og løsøre
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Sted: Dato: Tidspunkt:
København 24.09.16 kl. 10-16
Hillerød 26.11.16 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Ringsted 15.11.16 kl. 18-21

Underviser: 
Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

SALG

Kurset er for foreninger, som håndterer salg, primært uden administrator. 

Underviseren gennemgår bestyrelsens forskellige opgaver og roller i forbindelse med forskel-
lige situationer, der kan opstå i forbindelse med salg af andel, og gennemgår hvordan besty-
relsen tackler situationerne i praksis. 

På kurset gennemgår og udfylder underviseren et eksempel på en adkomsterklæring; et doku-
ment, som bestyrelsen har pligt til at underskrive, når en andelshaver vil optage lån med pant 
i boligen. 

Der bliver også vist eksempler på, hvordan breve til kreditorer kan skrives, så der ikke eft-
erfølgende opstår konflikter. Derudover vil der være en gennemgang af, hvordan bestyrelsen 
udfylder nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen.

Indhold:
• Hvordan håndterer bestyrelsen mangler i forbindelse med salg?
• Hvad er en adkomsterklæring og hvordan udfylder bestyrelsen den?
• Hvilke kreditorer skal have deres tilgodehavender først, når der er gæld i boligen? 
• Hvordan udfylder bestyrelsen nøgleoplysningsskemaet?

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

Kurset er praktisk anlagt, og når kursisten forlader kurset, vil kursisten have en forståelse af, 
hvordan bestyrelsen konkret håndterer forskellige situationer

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

Udvidet overdragelseskursus

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 ”Procedure ved udtræden”, og deltagerne 
vil på kurset blive vejledt i at udfylde de dokumenter, som bruges ved overdragelse.

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.

Overdragelse
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 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Esbjerg 19.11.16 kl. 10-16

Underviser: 
Ekstern advokat

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Nykøbing F. 26.09.16 kl. 18.30-21.30
 Skanderborg 28.09.16 kl. 19-22
 Hillerød 29.09.16 kl. 17-20
 Rødekro 06.10.16 kl. 18.30-21.30
 Herning 10.10.16 kl. 19-22
 Sorø 13.10.16 kl. 18.30-21.30
 København 24.11.16 kl. 17-20
 Køge 30.11.16 kl. 18.30-21.30

Underviser: 
Ekstern advokate

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

 Sted: Dato: Tidspunkt:
 Hillerød 22.09.16 kl. 18-20.30
 Vejle 27.09.16 kl. 18.30-21
 Holstebro 06.10.16 kl. 19-21.30
 Slagelse 01.12.16 kl. 18-20.30
 Odense 05.12.16 kl. 17-19.30

 Underviser: 
 Jurist fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

Kurset giver en generel introduktion til bestyrelsens arbejde og rolle i foreningen. På kurset 
kommer I 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.

Bestyrelsesarbejde

Kurset giver en udførlig viden om, hvilket ansvar bestyrelsesmedlemmer påtager sig på vegne 
af en andelsboligforening. Det kan fx være bestyrelsens 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, fx 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

LEDELSE

Når en andelshaver afgår ved døden, vil der være en masse spørgsmål, som bestyrelsen skal 
forholde sig til. Kurset vil komme med anvisninger på, hvad bestyrelsen skal være opmærk-
som på, og hvordan man skal handle og reagere, når en andelshaver er afgået ved døden.

Indhold:
• Hvad er et dødsbo?
• Hvordan sikrer foreningen sine krav over for dødsboet? 
• Hvilke rettigheder og pligter har dødsboet over for foreningen?
• Hvordan er overdragelsesproceduren ved salg?

Efter kurset vil deltagerne have fået en forståelse af, hvad et dødsbo er, og hvordan man 
som forening beskytter sine rettigheder i forbindelse med  et dødsbo.

Dødsboer
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LEDELSE

ØKONOMI

Kurset giver en generel introduktion til foreningens forsikringsbehov, så foreningen får et bedre 
grundlag for at vælge, hvilke forsikringer der er nødvendige at tegne. 

Kurset fokuserer på, hvordan man som forening bør være dækket i forbindelse med fx vandskad-
er ved skybrud, svampeskader eller bygningsbeskadigelse. 

Underviseren gennemgår også bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikringen, som medlemmer 
kan tegne gennem ABF og gennemgår eksempler på skader, som er dækket af forsikringerne.

Indhold:
• Hvilke forsikringsbehov har en forening?
• Hvilke forsikringstyper eksisterer på markedet?
• Skal foreningen have en arbejdsskadeforsikring?
•  ABF´s bestyrelsesansvars- & besvigelsesforsikring.

Kurset gennemgår både ABF’s forsikringstilbud, som I kan læse mere om på www.abf-rep.dk, 
og andre forsikringsprodukter. Deltagere kan med fordel læse afsnittet ”Forsikringsforhold” i 
seneste ABF-håndbog inden kurset.

Kurset giver en grundlæggende viden om betydningen af de forskellige poster i en andelsbolig-
forenings årsrapport. 

Underviseren fokuserer også på, hvordan bestyrelsen kan administrere det daglige bogholderi 
og den årlige budgetlægning og regnskabsaflæggelse. 

Derudover kommer I på kurset rundt om beregningen af andelskronen.

Indhold:
• Hvad skal en god årsrapport indeholde?
• Hvilke regler gælder for den årlige regnskabsaflæggelse?
• Hvordan beregner en forening andelskronen? 

Inden kursusstart kan deltagerne sende foreningens nyeste årsrapport til ABF. På kurset vil un-
derviseren bruge relevante eksempler fra deltagernes foreninger. ABF skal have årsrapporterne 
senest en uge inden kursusstart.

Forsikringer

Årsrapport og budget 

   

   

Sted: Dato: Tidspunkt:
Aalborg 24.11.16 kl. 17-19.30

Underviser: 
Ekstern forsikringsmand

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 385 kr.

Sted: Dato: Tidspunkt:
Hjørring 15.10.16 kl. 10-16
Holbæk 26.11.16 kl. 10-16

Underviser: 
Økonom fra ABF

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.

Kurset er et tilbud til foreninger, som ønsker et alternativ til jura, retssager og voldgifter. 
Kurset fokuserer i stedet for på nogle af de områder, hvor I som bestyrelse kan være med til 
at løse en konflikt. 

Målet med kurset er at give foreningen en række praktiske arbejdsredskaber, som I kan bru-
ge i det daglige, når der opstår uoverensstemmelser. 

Indhold:
• Hvordan kan I blive bedre til konfliktløsning?
• Hvordan får bestyrelsen skabt dialog mellem parterne? 
• Hvilke metoder skal I bruge for at håndtere en konflikt?

På kurset inddrager underviseren erfaringer fra foreningerne. Derfor er det en god idé på 
forhånd at have overvejet, hvilke konflikter/episoder, der har fået jer til at deltage på kurset.

Konflikthåndtering
Sted: Dato: Tidspunkt:
Hobro 01.10.16 kl. 10-15.30
Middelfart 08.10.16 kl. 10-15.30
København 19.11.16 kl. 10-15.30

Underviser: 
Ekstern kommunikationskonsulent

Målgruppe: 
Etage og tæt/lav i hele landet

Pris: 765 kr.
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KURSUSOVERSIGT 2016

Praktisk information

Byggeri

Drift og vedligeholdelse

Viborg Onsdag 28.09.16 19.00-21.30

Holbæk Tirsdag 18.10.16 18.00-20.30

Odense Tirsdag 22.11.16 17.00-19.30

Salg

Forbedringer og løsøre

København Mandag 10.10.16 17.00-20.00

Overdragelse

København Lørdag 24.09.16 10.00-16.00

Hillerød Lørdag 26.11.16 10.00-16.00

Udvidet overdragelseskursus

Ringsted Tirsdag 15.11.16 18.00-21.00

Ledelse

Bestyrelsesarbejde

Esbjerg Lørdag 19.11.16 10.00-16.00

Bestyrelsesansvar 

Nykøbing Falster Mandag 26.09.16 18.30-21.30

Skanderborg Onsdag 28.09.16 19.00-22.00

Hillerød Torsdag 29.09.16 17.00-20.00

Bestyrelsesansvar 

Rødekro Torsdag 06.10.16 18.30-21.30

Herning Mandag 10.10.16 19.00-22.00

Sorø Tordag 13.10.16 18.30-21.30

København Torsdag 24.11.16 17.00-20.00

Køge Onsdag 30.11.16 18.30-21.30

Dødsboer

Hillerød Torsdag 22.09.16 18.00-20.30

Vejle Tirsdag 27.09.16 18.30-21.00

Holstebro Torsdag 06.10.16 19.00-21.30

Slagelse Torsdag 01.12.16 18.00-20.30

Odense Mandag 05.12.16 17.00-19.30

Konflikthåndtering

Hobro Lørdag 01.10.16 10.00-15.30

Middelfart Lørdag 08.10.16 10.00-15.30

København Lørdag 19.11.16 10.00-15.30

Økonomi

Forsikringer

Aalborg Torsdag 24.11.16 17.00-19.30

Årsrapport og budget

Hjørring Lørdag 15.10.16 10.00-16.00

Holbæk Lørdag 26.11.16 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:  ....... 385 kr.
Lørdags- og dagskurser: .................. 765 kr.
Priser er inkl. moms og forplejning.

Rabat
Der gives 10% rabat, hvis flere andelshav-
ere fra samme forening deltager på samme 
kursus.

Tilmelding
Tilmeld dig på abf-rep.dk eller ring til kursuskoordinator Janni Skovmand 
på tlf. 33 86 28 36. Tilmeldingsfrist er en uge før kursusstart.

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

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.
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Gratis ABF arrangementer 
- for alle andelshavere

HUSKTILMELDING

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Aalborg]

SÆT FOKUS PÅ 
VÆRDIER
[Aalborg]

HOLD GODE MØDER
 
[Aalborg]

Nordjylland

6. SEP.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Aakirkeby]

ERFARINGS-
UDVEKSLING
[Rønne]

Bornholm

5. SEP.

2016

21. NOV.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Odense]

Fyn

20. SEP.

2016

27. SEP.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Vordingborg]

BLIV ÆLDRE I 
BOLIGEN  
[Nykøbing Falster]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT 
[Præstø]

Sydsjælland

20. SEP.

2016

12. OKT.

2016

19. OKT.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Holbæk]

TIPS TIL AT SÆLGE 
DIN BOLIG 
[Holbæk]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT  
[Sorø]

Vestsjælland

22. SEP.

2016

6. OKT.

2016

22. NOV.

2016
29. NOV.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016 
[Holstebro]

SKYD PÅ 
SPECIALISTEN 
[Herning]

ENERGIRENOVERING
 
[Skive]

Vestjylland

19. SEP.

2016

21. NOV.

2016

28. NOV.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016 
[Hillerød]

BLIV ÆLDRE I BOLIGEN
  
[Hillerød]

OPLEV CHRISTIANS- 
BORG INDEFRA 
[København]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT 
[Hillerød]

Nordsjælland

13. SEP.

2016

5. OKT.

2016

21. NOV.

2016

7. DEC.

2016

ENERGIRENOVERING 
 
[Rødekro]

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Rødekro]

ENERGIMÆRKNING
 
[Vejen]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT
[Kolding]

Sydjylland

14. SEP.

2016

21. SEP.

2016

3. OKT.

2016

13. OKT.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Roskilde] 

FOREBYG INDBRUD  
OG BRAND 
[Ringsted]

SKYD PÅ JURISTEN 

[Roskilde]

Midtsjælland

11. OKT.

2016

15. SEP.

2016

22. NOV.

2016

DET VIGTIGE 
EL- OG VVS-TJEK 
[København]

SØG BYFORNYELSES-
TILSKUD
[København]

SIKRING MOD 
SKYBRUD 
[København]

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Frederiksberg]
 
FOREBYG INDBRUD 
OG BRAND
[København]
 
ET SUNDT INDEKLIMA

[København]  

Hovedstaden

7. SEP.

2016

20. SEP.

2016

28. SEP.

2016

5. OKT.

2016

12. OKT.

2016

23. NOV.

2016

KREDSGENERAL- 
FORSAMLING 2016
[Aarhus]

FORSTÅ DIN 
ÅRSRAPPORT 
[Randers]

PRIVATØKONOMI FOR 
ANDELSHAVERE
[Horsens]

Østjylland

12. SEP.

2016

21. SEP.

2016

12. OKT.

2016

TILMELD DIG PÅ ABF-REP.DK - OG TAG DIN NABO MED...
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”Delebil giver os råd til at rejse”

Du er andelshaver i et økonomisk, praktisk og socialt fællesskab. Kom med på besøg i A/B Øster 
Farimagsgade 15 / Rørholmsgade 1, der har fået nye vinduer, tag med til A/B Smedetoften I, hvor 
godt naboskab er i højsædet og mød A/B Munksøgård med egen vognpark. Og hør eksperternes 
bud på, hvad andelsboligen kan bidrage med – både til samfundet og til din hverdag.

HVAD KAN DIN ANDELSBOLIG?

– En delebil giver os en 
nemmere hverdag, for vi kan 
altid tage lige den bil, der 
passer til et bestemt formål, 

fortæller Birte Søltoft. Hun er, sammen 
med sin mand Poul Larsen, andelshaver 
i A/B Munksøgård, lidt uden for Roskil-
de. Foreningen er en del af det økologi-
ske bofællesskab Munksøgård, der både 
tæller andels- ejer- og lejeboliger. Og 
så har bofællesskabet 15 delebiler, som 
Birte og Poul bruger efter behov:

– Når jeg handler i Roskilde, ta-
ger jeg en af vores nye elbiler. Skal vi 

besøge vores søn på Fyn, tager vi en af 
citroën’erne, og skal vi have cykler med, 
tager jeg Berlingo’en og lægger sæderne 
ned. Det er rigtigt praktisk, fortæller 
Birte.

Når trafikken driller
For Birte og hendes mand Poul Larsen 
er de 15 biler i Munksøgårds delebils-
ordning en billig løsning på den daglige 
trafikudfordring og et konkret tiltag, 
hvor de oplever, at det praktiske fælles-
skab i form af delebiler letter i hverda-
gen. Også økonomisk nu, hvor de begge 
er pensionister og har mindre brug for 
en bil end tidligere:

– Inden vi gik på pension, brugte vi 
et sted mellem 200 og 600 kr. pr. må-
ned på delebilsordningen ud over det 
månedlige abonnement på 75 kr. I dag 
bruger vi kun mellem 100 og 200 kr. pr. 
måned, fortæller Birte Søltoft.

Samfundsfordel
Med to pensionistindtægter skal Birte 
og Poul tænke sig om i forhold til, hvad 
de bruger deres penge på. Derfor har 
egen bil heller aldrig været på tegne-
brættet:

– Vi har livet igennem fravalgt egen 
bil. Det er også en politisk beslutning at 
bruge det offentlige transportsystem, og 
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da vi arbejdede, ville det være bøvlet at 
finde parkering. Vi har små indtægter 
og vil hellere rejse end have egen bil, 
fortæller hun.

Delebilsordningen er ikke kun en for-
del for Bofællesskabet Munksøgård. Når 
danskere vælger at deles om bilparken, 
er det også en fordel for samfundet, for-
tæller seniorforsker Klaus Æ. Mogensen 
fra Instituttet for Fremtidsforskning:

– Undersøgelser viser, at det gennem-
snitligt er nok med en delebil pr. fem 
mennesker. Hvis flere danskere brugte 
delebilsordninger, kunne samfundet 
fungere med langt færre biler. Danmark 
producerer ikke biler, så det vil være 
gavnligt for samfundsøkonomien at 
importere færre biler, forklarer han.

En del af lokalsamfundet
Delebilsordningen kommer ikke kun 
beboere i Munksøgårdfællesskabet til 
gode. Lokale borgere uden for bofæl-
lesskabet kan også være medlem af 
delebilsordningen. Og det er et bevidst 
valg fra bofællesskabets side, fortæller 
Steen Solvang Jensen, formand for den 
bestyrelse, der administrerer delebils-
ordningen:

– Her i foreningen ønsker vi ikke at 
bo i en osteklokke men at være en del 
af lokalsamfundet. Derfor har vi også 
besluttet at åbne op for folk udefra, 
fortæller Steen Solvang Jensen.

Og foreningen ramte et stort be-
hov eller var snarere på forkant med 
udviklingen, da den startede op i 2000. 
Hurtigt blev delebilsordningen så 
populær, at bestyrelsen valgte at sætte 
en begrænsning på 155 medlemmer, 
som skulle bo i bofællesskabet eller i 
lokalområdet.

Netværk er vejen frem
Bofællesskabets beslutning om at åbne 
op over for lokalsamfundet ligger i fin 
tråd med den generelle samfundsud-
vikling, hvor netværk spiller en større 
og større rolle. Et netværk, som andels-
boligforeninger fint kan være en del 
af. Det mener seniorforsker Klaus Æ. 
Mogensen:

– I det 21. århundrede er netværk 

blevet vigtigere og vigtigere. Og an-
delsboligforeninger kan være med til 
at forstærke netværket, når man ønsker 
at dele de fælles ressourcer. Det kaldes 
også for den sociale kapital og er den 
værdi, der opstår, når fællesskaber som 
fx en andelsboligforening deler sine res-
sourcer enten med hinanden eller med 
andre i lokalsamfundet, forklarer han.

Et politisk valg
Klaus Æ. Mogensen mener derfor også, 
at danskerne kommer til at se meget 
mere til foreningens tilbud om dele-
bilsordning til både beboere og lokale 
borgere:

– Når en forening låner biler ud 
lokalt, er det med til at styrke båndene 
mellem bofællesskabet og lokalsamfun-
det. Og jeg tror, at vi i de kommende år 
kommer til at se meget mere fokus på 
netværk, deleøkonomi og fællesskab, 
forudsiger han og fortsætter:

– En af de helt store udfordringer 
ved deleøkonomien er dog tilliden. Ofte 
ved du ikke, hvem du låner ud til. Her 
har andelsboligforeninger deres store 
styrke, fordi alle kender hinanden. Der 
er en forhåndstillid, fordi man er mere 
fasttømret i andelsboligforeninger end i 
andre boligformer, siger han.

For Birte Søltoft og Poul Larsen er de-
lebilsordningen og samarbejdet mellem 
bofællesskabet og de lokale borgere da 
også et bevidst valg, fortæller Birte: 

– Det er en del af vores identitet som 
andelshaver i A/B Munksøgård, at vi 
er åbne over for lokalsamfundet. Det 
er også en politisk holdning at vælge 
fællesskabet til, ligesom det også er et 
politisk valg for os at bo i andelsbolig, 
slutter hun. n

Som andelshaver køber du en an-
del af foreningens formue og siger 
ja til at følge de regler og beslut-
ninger, I træffer i fællesskab. En 
andelsbolig er et socialt, praktisk 
og økonomisk fællesskab, og det 
er op til andelshaverne i hver en-
kelt forening sammen at beslut-
te, hvordan de tre områder skal 
fungere og understøtte hinanden i 
det daglige.

Økonomisk fællesskab:
Alle betaler en månedlig boligaf-
gift, som dækker renteudgifter 
og afdrag på foreningens lån og 
udgifter til drift og vedligehold, fx 
udgifter til nye vinduer. Boligaf-
giften og evt. nye tiltag fastsæt-
tes på en generalforsamling, hvor 
alle andelshavere kan stemme. Du 
har del i foreningens formue og 
hæfter for foreningens gæld på 
lige fod med de andre andelsha-
vere. Hæftelsesregler finder du i 
foreningens vedtægter.

Praktisk fællesskab:
Det praktiske fællesskab er 
udbredt i mange foreninger og er 
en del af foreningernes DNA eller 
værdigrundlag. Fællesspisning, 
fælles børnehentning og fælles 
arbejdsdage er eksempler på det 
praktiske fællesskab. Det kan 
både være uformelt eller formelt 
vedtaget og nedskrevet i fx ved-
tægter eller husorden.

Socialt fællesskab:
Det er op til den enkelte andels- 
haver og forening, hvor meget 
eller lidt man ønsker at omgås 
sine naboer. Sociale aktiviteter 
er udbredte mange steder fx 
fastelavnsfester og ugentlige 
fællesspisninger, ligesom ”gar-
dintesten”, hvor naboer holder 
øje med, om du er stået op om 
morgenen, fungerer som na-
boalarm og omsorg i fx seniorbo-
fællesskaber.

DIN ANDELSBOLIG

Læs mere om foreningens 
delebilsordning på
WWW.MUNKSOEGAARD.DK
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Andelshaverne i A/B Øster Farimagsgade 15 / Rørholmsgade 1 i København har i fæl-
lesskab og på tværs af social baggrund finansieret energirenoveringer. Dansk Byggeri 
ser et stort klimapotentiale i andelsboligsektorens renoveringsprojekter.

Nyt tag, nye vinduer eller 
efterisolering er store og 
omkostningstunge bygge-
arbejder. Ofte finansierer 

foreningen projekterne med et re-
alkreditlån i den fælles ejendom og 
hæver samtidigt boligafgiften, så alle 
andelshavere i fællesskab bidrager til 

de nye tiltag. Økonomiske beslutnin-
ger, der bliver vedtaget på foreningens 
generalforsamling, hvor alle andelsha-
vere har stemmeret.

En demokratisk proces
Den proces var A/B Øster Farimags-
gade 15 / Rørholmsgade 1 i Køben-
havn også igennem, da den lille for-
ening på 22 andele fik nye vinduer i 

2012. Foreningen finansierede deres 
nye lavenergivinduer med både real-
kreditlån og en forhøjet boligafgift, 
og netop den demokratiske proces 
i forhold til en boligafgiftsforhøjel-
se betød meget for at få projektets 
finansiering igennem, fortæller for-
eningens nuværende formand Casper 
Thorsøe:

– En af andelsboligens styrker er, at 
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alle andelshavere, også her i forenin-
gen, har været med til at beslutte, 
hvilke projekter vi skulle sætte i gang, 
og hvor meget vi ville bruge på pro-
jekterne. Det er også nemmere at nå til 
enighed om at hæve boligafgiften, når 
beslutninger bliver truffet i fælles-
skab, og alle føler ejerskab over økono-
mien, fortæller han og fortsætter:

– Foreningens månedlige husleje-
stigning blev på 300-400 kr. pr. må-
ned pr. lejlighed og blev vedtaget på 
en ekstraordinær generalforsamling, 
hvor vi også besluttede at optage et 
realkreditlån på fire millioner kr., 
forklarer han.

Grøn omstilling inden 2050 
Det økonomiske, praktiske og sociale 
fællesskab, mange andelsboligforenin-
ger er rundet af, kan også blive driv-
kraften for mange energirenoveringer 
i gamle ejendomme; renoveringer som 
bliver afgørende, hvis regeringens mål 
om af være fri for fossile brændstoffer 
i 2050 skal blive en realitet. Det mener 
Michael H. Nielsen, direktør i Dansk 
Byggeri:

40% af alt energiforbrug sker i 
bygninger og dækker både strøm og 
opvarmning. Danmark har et mål om 
at være fri for fossile brændstoffer i 
2050, og det vil kræve mindre ener-
giforbrug, ellers bliver den grønne 
omstilling meget dyr, fortæller han 
og fortsætter: 

– Andelsboligforeninger er et 
fælleskab med ildsjæle og ofte med 
andelshavere, der har en holdning til 
stedet, hvor de bor. De kan være med 
til at sætte en grøn dagsorden ud fra 
devisen ”tænke globalt, handle lo-
kalt”, altså at den enkelte forening og 
andelshaverne sammen bidrager til 
at påvirke de store globale klimaud-
fordringer, siger Michael H. Nielsen. 

Planlægning er vejen frem
I A/B Øster Farimagsgade 15 / Rør-
holmsgade 1 i København er der 

ildsjæle, der gerne vil bidrage til 
klimaudfordringerne, men pengene 
hænger ikke på træerne i en bebo-
ersammensætning med studerende, 
børnefamilier og ældre. Alligevel har 
man i fællesskab besluttet at oprette 
en renoveringspulje, fortæller Casper 
Thorsøe:

– På den seneste generalforsam-
ling i april 2016 vedtog vi, at alle 
fremover skal betale 100 kr. pr. andel 
om måneden til en renoveringspulje, 
så vi kan lave endnu flere renoverin-
ger og på et økonomisk niveau, hvor 
alle kan være med, fortæller han.

Foreningen isolerede også for 
nyligt brystningerne samtidigt 
med at de isolerede mellem 4. sal 
og tagetagen og fik udskiftet endnu 
bedre cirkulationspumper. Og netop 
kunsten at ”pulje sine energireno-
veringer” ser Dansk Byggeri som et 
vigtigt træk:

– Energiforbedringer skal tænkes 
ind i andre vedligeholdelsesprojek-
ter, når foreningen alligevel er i gang 
med fx en tag- eller vinduesudskift-
ning, og der er stillads monteret. 
Skifter foreningen tag, kan man jo 
lige så godt efterisolere, når man er i 
gang. Det bliver billigere end at skul-
le have stillads op igen om nogle år, 
forklarer Michael H. Nielsen. 

Kolde skuldre
Inden den københavnske forening 
fik skiftet vinduer var træk og kulde 
en del af hverdagen i de 22 lejlig-
heder. Ejendommen er en klassisk 
københavnerejendom fra 1878, og 
for Casper Thorsøe var der markante 
forbedringer i komforten, da de nye 
vinduer var en realitet:

– Mange lejligheder havde punk-
terede ruder, og nogen var utætte. 
De nye vinduer har givet et bedre 
indeklima, mindre træk og et løft i 
livskvaliteten, og det kan alle mær-
ke, uanset indtægtsniveau og social 
baggrund, fortæller han.

Michael H. Nielsen ser også, at det 
personlige incitament er nødvendigt 
for at realisere klimamålet i 2050: 

– Vi gør kun noget for klimaet, 
hvis det betaler sig for os personligt. 
Hvad koster det? Og hvad får jeg ud af 
det?, siger han. 

Men politikerne skal også på ba-
nen og vise, at de ønsker den grønne 
omstilling, mener Dansk Byggeri. 
Derfor har Michael H. Nielsen en 
række forslag, der kan være med til at 
sætte fart i klimarenoveringerne: 

– Dansk Byggeri ønsker billigere 
lån til energirenoveringer, flere til-
skudsordninger og for jeres vedkom-
mende at bolig/jobordningen også 
inkluderer andelsboligforeninger. 
Hvis andelsboligforeninger kunne 
pulje deres fradrag og lave fælles 
energirenoveringer, ville det styrke 
regeringens grønne omstilling, for-
klarer han.

For andelshaverne i den gamle 
københavnerejendom har det været 
nemt at mærke forandringerne ved 
deres klimarenoveringer, fortæller 
Casper Thorsøe:

– For nyligt har vi isoleret bryst-
ningerne. Bag min sofa trak det så 
meget, at man normalt skulle sidde 
med tæppe om skuldrene i den ene 
ende af sofaen, det skal man ikke 
længere. Jeg gætter på, at vi sparer 
15% på varmeregningen med iso-
lering af alle brystninger, og som 
kommer samtlige husstande til gode, 
slutter han.

En ABF-undersøgelse har tidligere 
vist, at renoveringsbehovet er stort, 
især i den ældre boligmasse, men at 
økonomien er en stor forhindring. n
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– Jeg kommer ikke til at ligge 
hjælpeløs i mit hjem, uden at 
der er nogen af naboerne, der 
opdager det, fortæller Edith 

Pultz Pedersen. 
Den 88-årige ældre dame flyttede ind i 

A/B Smedetoften I i Hedensted, lidt nord 
for Vejle for snart syv år siden og det har 
hun ikke fortrudt et eneste sekund. 

Hverken taxa eller ambulance
I den jyske forening har andelshaverne 
stort fokus på det sociale fællesskab og 

sin livsglæde tilskriver Edith også i høj 
grad det gode naboskab i foreningen. Et 
naboskab, Edith har lænet sig op ad, da 
hun fik akut brug for hjælp:

– Jeg faldt på et tidspunkt, og der 
kørte Bjarne (en af naboerne, red.) mig på 
skadestuen og ventede på mig. Hvis jeg 
havde boet på min tidligere landejendom 
uden for Hedensted, havde jeg nok ringet 
efter en ambulance, funderer Edith.

I Hedensted Kommune har pensio-
nister mulighed for at bestille en taxa, 
når de skal til lægen, som en del af de 
sociale tilbud til byens ældre borgere. 
Men Edith ringer aldrig efter en taxa, 

når hun en sjældent gang skal til læ-
gen, for der er altid en af naboerne, som 
gerne tilbyder at køre hende: 

– Jeg går jo til vandgymnastik, og 
der kører jeg sammen med Karen og 
Bjarne, eller Johannes kører mig gerne 
til lægen, selv om det heldigvis ikke 
er så tit, at jeg har brug for lægebesøg, 
fortæller Edith.

En del af noget større
At være en del af et fællesskab, som 
Edith Pultz Pedersen er, spiller en 
altafgørende rolle for livskvaliteten hos 
mange ældre. Og det ved man alt om 

” Ingen behøver at føle sig ensom me her”

Ensomhed er en af Ældre Sagens mærkesager. Chefkonsulent Margrethe Kähler går bag 
om det tabubelagte emne, som andelshaver Edith Pultz Pedersen i A/B Smedetoften I i 
Hedensted sjældent mærker noget til takket være det sociale fællesskab. 

 tema
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Både det praktiske og sociale 
fællesskab er i fokus, når Karen 
(th) tilbyder Edith et lift til lægen 
eller til vandgymnastik. 

hos Ældre Sagen. Her anslår chefkon-
sulent Margrethe Kähler, at ca. 45.000 
danskere mellem 65 år og 89 år føler 
sig ensomme, og det kan koste dyrt for 
samfundet:

– Ensomhed øger risikoen for 
depressioner, demenssygdomme og 
hjerte-karsygdomme, fordi du opgiver 
at dyrke motion, hvis du er ensom, 
og så holder du ikke kroppen i gang, 
forklarer hun.

Andelsboligforeninger er kendte for 
netop det sociale fællesskab, og den del 
af boligformen har Margrethe Kähler 
selv haft tæt inde på kroppen:

– En af mine gode venner har boet 
i en ejerlejlighed. Efter en hjerneblød-
ning kunne han bl.a. ikke bruge sin 
ene arm. Han var begyndt at sjuske 
med sig selv, håret blev ikke klippet, og 

tøjet blev ikke vasket. Så solgte han sin 
lejlighed og er nu flyttet i en andelsbo-
lig. Hans nye naboer i andelsboligfor-
eningen har hjulpet med at installere 
hans køleskab og hænge billeder op på 
væggene. Nu har han en masse histori-
er at fortælle, når vi mødes, og han er 
blevet klippet og tøjet vasket. Jeg tror, 
det skyldes, at naboerne har givet ham 
et fællesskab at være en del af, vurde-
rer Margrethe Kähler.

Hygge i Hamborg
210.000 danskere føler sig ensomme 
ifølge Ældre Sagen, og ensomheden 
rammer alle aldersgrupper, ikke kun 
de ældre. Og her ser Margrethe Kähler, 
at det sociale fællesskab i andelsbolig-
foreninger og bofællesskaber kan spille 
en afgørende rolle for at mindske det 
tal:

– En andelsboligforening er jo også 
et socialt fællesskab, og det kan rive 
en ud af ensomhedens forbandelse. 
Når du bor i en andelsboligforening er 
der en række krav og forpligtigelser, fx 
generalforsamlinger, arbejdsdage etc., 
hvor man skal deltage og dermed bliver 
hevet ud af sin ensomhed, siger hun og 
fortsætter:

– Man træffer også fælles beslutnin-
ger om fx nyt tag, en ny fast indkøbs-
ordning, fællesspisning eller en fælles 
tur til Hamborg, og det er ligeledes 
med til at mindske ensomheden, for-
klarer hun. 

Fællesskab og tryghed
Et godt naboskab handler ikke kun om 
ensomhed, en positiv effekt er også 
tryghed. Tilbage i Hedensted er tryg-
hed da også et af de områder, forenin-
gen sætter fokus på. 

Mange andelshavere har fx fået in-
stalleret alarmer i deres huse og kombi-
nationen af tryghed, sociale aktiviteter 
og godt naboskab, ser foreningens 
formand Johannes Bech-Nielsen som 
kernen i den jyske forening:

– Vi spiller petanque hver onsdag kl. 
14, kører hinanden, hvis der er behov 
for det, deltager i hinandens fødselsda-
ge og holder øje med, om nogen er syge, 
fortæller han.

I A/B Smedetoften I er den yngste 
andelshaver 58 år, den ældste er 88 
år. Der bliver flere og flere ældre i det 
danske samfund, og det vil betyde et 
større pres på plejehjem og hospitaler, 
men i Hedensted vurderer Johannes 
Bech-Nielsen, at andelshavere fra den 
lille forening ikke bliver nødt til at 
flytte på plejehjem, når skavankerne 
sætter ind:

– Der er ingen tvivl om, at andel-
shavere her i foreningen bliver boende 
rigtig længe i eget hjem, vurderer han.

Og den holdning bakkes op af 
88-årige Edith: 

– Det skaber tryghed at være omgi-
vet af gode naboer. Det er guld værd 
og betyder alt for livskvaliteten, og det 
holder mig kørende. Kirsten og Bjarne 
(naboer, red.) har fx taget mig med på 
udflugt med pensionistklubben, og det 
er meget bedre end at sidde derhjemme 
og se fjernsyn i sofaen. De spurgte, om 
jeg ville køre med. Hvis jeg skulle tage 
bussen, var jeg aldrig taget afsted, siger 
hun og fortsætter: 

– Jeg er snart 90 år og har stadig lyst 
til det hele. Jeg ser det lyse ved tingene, 
og det tror jeg hænger sammen med 
alle de søde mennesker omkring mig, 
slutter Edith. n

” Ingen behøver at føle sig ensom me her”
tema  
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TILMELDE DIG DIN KREDSGENERALFORSAMLING

Få andelsbolignyheder på
FACEBOOK.COM/ABF_NYHEDER

Læs mere på
ABF-REP.DK > NYHEDER (30. JUNI)

Er du nysgerrig efter mere viden om andelsboligforhold, kan du følge ABF på 
Facebook. Her får du opdateringer med nyheder, information og gode idéer.

Tre af sommerens mest populære opdateringer har været:
 • Clement Kjersgaard på Fremtidens Andelsbolig 2016 (17. august) 
 • Test: Er dit hus et nemt mål for indbrudstyve? (22. juli)
 • Andelsboligforeninger åbner døren for Airbnb (6. juli)

 

Registrer foreningens e-mail på
ABF-REP.DK > MEDLEMSKAB 

Medlemsforeningers bestyrelse modtager nyhedsbrevet ABF bestyrelses-
NYT med vigtig viden skræddersyet til medlemmerne. ABF bestyrelsesNYT 
sendes til den e-mail, vi har registreret i medlemsregisteret. 

ABF anbefaler alle medlemsforeninger at oprette en fælles foreningsmail, 
som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til. På ABF’s hjemmeside kan I 
registrere jeres forenings e-mail. 

Det er også muligt at registrere flere e-mailadresser til bestyrelsesNYT. 
Det kan I gøre ved at sende en mail til abf@abf-rep.dk med de relevante 
emails. Husk at skrive medlemsnummer. 

Mere end 3.500 medlemsforeninger er allerede registeret, og vi vil også 
gerne modtage jeres mails, så I kan få ABF bestyrelsesNYT – det er en del af 
jeres medlemskab. 

Få styr 
på jeres 
cykellig

Facebookhits

Få indflydelse 
på ABF

Energispring

Har jeres forening udfordringer med efterladte 
cykler, der flyder på fællesarealerne? Køben-
havns Kommune har sammen med ABF udar-
bejdet folderen Cykeloprydning i leje- ejer- og 
andelsboligforeninger om, hvordan andelsbolig-
foreninger håndterer efterladte cykler. 

I folderen finder i tips og gode råd til cykelhånd-
tering samt et link til Nordsjællands Politi, der 
håndterer henvendelser om efterladte cykler 
for hele landet. Folderen er relevant for alle 
foreninger, der slås med efterladte cykler – også 
vest for Storebælt.

ABF har lokale repræsentanter tæt på din forening. 
Det lokale arbejde er geografisk opdelt i 11 kredse, som 
tilsammen dækker hele landet. I september afholder 
ABF’s kredse generalforsamling, hvor du kan vælge 
repræsentanter til din lokale kredsbestyrelse eller selv 
stille op til kredsbestyrelsen. 

Som aktiv i ABF får du bl.a. mulighed for at styrke 
dine kompetencer inden for:
 • Organisatorisk arbejde 
 • Presse- og kommunikationsarbejde
 • Mødeledelse og bestyrelsesarbejde 
 • Arrangementsplanlægning.
 
På generalforsamlingen vil kredsbestyrelsen fortælle 
om kredsarbejdet, så du får indblik i de lokale aktivite-
ter og de tiltag, ABF har fokus på frem til 2019. I år kan 
du også høre en repræsentant fra ABF’s formandskab 
fortælle om den finansielle sektors stigende krav til 
de private andelsboligforeninger. Mange penge- og 
realkreditinstitutter skruer i øjeblikket op for gebyrer 
og bidragssatser, hvilket gør det dyrere at være 
andelsboligforening. På generalforsamlingen lægges 
der derfor op til en debat om øget konkurrence i den 
finansielle sektor.

ABF er blevet partner i Københavns Kommunes partnerskabsprojekt Ener-
gispring. Her kan andelsboligforeninger bidrage til at gøre hovedstaden 
CO2-neutral i 2025, og ABF’s direktør Jan Hansen ser et stort potentiale i det nye 
partnerskab:

- 33% af bygningsmassen i Københavns Kommune er andelsboliger. Vi ved, 
at mange foreninger har fokus på energiløsninger. Derfor ser jeg Energispring 
som en enestående chance for at få mange af vores medlemmer til at investere i 
langsigtede klimaløsninger, forklarer Jan Hansen.

Ønsker jeres forening at vide mere om Energispring og de mange fordele ved 
at være en del af indsatsen, er I velkomne til at kontakte ABF på 33 86 28 30 
eller på abf@abf-rep.dk. 
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ARKITEKTFIRMAET  YDER TEKNISK RÅDGIVNING  VEDRØRENDE BL.A:

•  tag og tagterrasser

•  facader, vinduer og altaner

•  badeværelser

•  trapper

•  gårdanlæg

•  tilstandsrapporter og vurderinger af andelsboliger

FRIBORG OG LASSEN A/S 

VESTERBROGADE 124B 

1 6 2 0  K Ø B E N H A V N  V 

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

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

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

Skal vi tage en snak om
malerarbejde?

Vi har mere end 100 års erfaring i boligvedligeholdelse.

Ønsker De en total istandsættelse af vinduer
eller trapper, påtager vi os gerne at sørge for snedker,
murer, gulvbelægning og el-arbejder i hovedentreprise.

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-
RENOVERINGOK

Nye låger
   - monteret på 1 dag Før

FINANSIERING: Nye låger og skuffer fra kun kr. 309,00 pr. måned. Se mere på www.okkr.dk

Ring og bestil tid til et  
GRATIS hjemmebesøg!

Find din lokale OK ekspert på 
OKKR.DK eller ring T: 3012 1314

Skift kun låger,  
skuffer og eventuelt  

bordplader efter mål og...  
dit køkken bliver  

som nyt!

Læs mere på

Få styr 
på jeres 
cykellig



Gaihede a/s . Trekronergade 126
 
H .  2500 Valby .  www.gaihede.dk   

Gaihede, ingeniører og arkitekter, hjælper jer
med at lave en plan over vedligehold og
nødvendige investeringer i jeres ejendom.
Det sikrer ro og luft til andre spændende
projekter i andelsboligforeningen.

Gaihede er eksperter i renovering og
vedligehold af bygninger. Vi hjælper
allerede en række foreninger med:

•  Bygningsrenovering
•  Vedligeholdsplan
•  VVS-installationer
•  Energioptimering
•  Skybrudssikring

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

Vi passer på jeres bygning

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

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

hverdage 9 - 21
lørdag  søndag 9 - 14

andelsboligvurdering.dk
Torben Lundgren

Byggeteknisk konsulent

Standardvurdering    

Kr. 3.000,-
Inkl. moms    

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

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

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

E&P ANDELS-EJER
I ØJENHØJDE

Ole Hansens Vej 1
DK-4100 Ringsted

Telefon: 57 61 72 72
www.eogp.dk

annonce_183mmx65mm_1_ver01.0.indd   1 17/01/13   14.11

BARSLUND VVS
Din lokale AUT. VVS-installatør
Ring 44 97 17 42

Vi udfører: Vand, varme & sanitet 
og har gjort det siden 1966

E-mail: info@barslundvvs.dk
Hjemmeside: www.barslundvvs.dk
Åbningstid hverdage: 7.30-15.30 fredag 7.30-15.00
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TEKST LISE CLEMMENSEN    FOTO PALLE PETER SKOV
andelsliv  

BAG DØRENE
ABFnyt er 
taget til 
A/B Sme-
detoften I 

i Hedensted for at 
finde ud af, hvem 
der bor Bag dørene.

Navn og alder: 
Kirsten Poulsen, 68 år og Bja-
rne Poulsen, 69 år.

Hvad laver I til daglig?
Vi er begge pensionister.

Hvorfor bor I i andelsboligforen-
ing?
Bjarne: Foreningen lå, hvor vi 
gerne ville bo. Før havde vi 188 
m2, og det var alt for stort og 
med alt for mange trapper.
Kirsten: Vi bor også tæt på 
børnene, og så tænkte jeg “her 

vil jeg gerne blive gammel”, da 
vi besøgte foreningen første 
gang. 

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Vi har boet her i syv år.

Hvad er det bedste ved at bo 
i jeres forening?
Kirsten: Fællesskabet. Vi 
mødes og spiller petanque og 
holder Sankt Hans aften, jul og 
sommerfester.
Bjarne: Ja, fælleskabet er det 

bedste. Og trygheden. Vi kører 
jo på campingferier, og så 
holder naboerne øje med huset, 
mens vi er væk.

Hvad er jeres ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Bjarne: At vi bibeholder det 
gode fællesskab.
Kirsten: At vi kan blive ved med 
at hjælpe hinanden. At vi bliver 
ved med at holde øje med, om 
gardinerne er rullet op, eller om 
der er noget galt.
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Navn og alder: 
Karen Andersen, 64 år og 
Ole Guldahl Andersen, 71 år. 

Hvad laver I til daglig?
Vi er begge pensionister.

Hvorfor bor I i andelsbo-
ligforening?
Karen: Vi ville gerne flytte i 
noget mindre, og vi kendte 
en del her på forhånd.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen?
Karen: Vi flyttede ind i 
2007.

Hvad er det bedste ved at 
bo i jeres forening?
Fællesskabet. Du går aldrig 
forgæves, hvis du har brug 
for hjælp. Vi er meget so-
ciale, og det er hverken for 
meget eller for lidt. Her er 
en god ånd.

Hvad er jeres ønsker for 
foreningen i fremtiden?
At vi bliver ved med at have 
et godt fællesskab, og at 
vores huse stadig vil være 
nemme at sælge. De bliver 
solgt inden for seks måne-
der, og sådan må det gerne 
blive ved med at være.

Navn og alder: 
Gudrun Bech-Nielsen, 73 år 
og Johannes Bech-Nielsen, 
77 år.

Hvad laver I til daglig? 
Vi er begge pensionister.

Hvorfor bor I i andelsbolig-
forening?
Gudrun: Vi havde et stort hus 
på 245 m2, som var svært at 
holde, så vi ønskede at finde 
noget mindre, og så kendte 
vi én i foreningen, som gerne 
ville sælge.
Johannes: Ja, og så havde 
foreningen et godt ry, og vi 
fik også en mindre have.

Hvor mange år har I boet i 
foreningen? 
Vi har boet her i seks år.

Hvad er det bedste ved at 
bo i jeres forening?
Johannes: Her er et godt 
socialt netværk, hvor vi 
kommer hinanden ved. Og du 
bestemmer selv, om du vil 
snakke eller lukke din dør og 
være i fred, og så holder vi øje 
med hinanden, at der ikke er 

noget galt. Vi tjekker altid, 
om gardinerne er trukket fra.
Gudrun: Ja, det er det, jeg ny-
der. Hvor vi boede før, var der 
ikke nogen at snakke med, for 
alle gik på arbejde, så der var 
ingen til at få en sludder med 
eller få en hjælpende hånd af, 
hvis jeg havde brug for det. 
Her i foreningen er der altid 
nogen, der gerne vil hjælpe.

Hvad er jeres ønsker for 
foreningen i fremtiden? 
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BAG DØRENE:
I hvert nummer af ABFnyt sætter vi  spot 
på mangfoldigheden og diversiteten 
blandt landets andelshavere.

Navn og alder: 
Bjarne Lutzen Hansen, 58 
år.

Hvad laver du til daglig? 
Jeg er skiltemaler.

Hvorfor bor du i andelsbo-
ligforening?
For nemhedens skyld, i ste-
det for at eje en bolig. 

Hvor mange år har du boet 
i foreningen? 
Jeg har boet i foreningen i to 
et halvt år.

Hvad er det bedste ved at 
bo i din forening?
Vi er tætte sammen og  
har nogle hyggelige timer 
sammen.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden? 
Det er svært at svare på. 
Vi har det godt, som vi har 
det, så jeg har ikke nogen 
specielle ønsker.

Navn og alder: 
Edith Pultz Pedersen, 88 år.

Hvad laver du til daglig?
Jeg er pensionist

Hvorfor bor du i andelsbo-
ligforening?
Jeg blev alene for syv år si-
den, og boede dengang på en 
ejendom på landet. Jeg havde 
hørt om det at bo i andels-
bolig og være en del af et 
fællesskab, så jeg valgte at 
sælge min ejendom og flytte 
i andelsbolig. Jeg var ensom 
ude på landet, og her er det 
trygt at have noget sammen 
med andre. Jeg har været 
rigtig heldig med at bo her.

Hvor mange år har du boet 
i foreningen?
Jeg har boet i foreningen i 
syv år.

Hvad er det bedste ved at 
bo i din forening?
Her er et utroligt godt 
sammenhold. Vi har mange 
sammenkomster fx ved fød-
selsdage. Vi er 17-18 styk-
ker, så det bliver til en del i 
løbet af året. Og så kan jeg 
altid finde en, der vil hjælpe 
med fx haven. Jeg har aldrig 
haft kørekort, og de andre 
naboer kører mig gerne til 
lægen eller til vandgymna-
stik. Ellers cykler jeg, hvis 
vejret er godt.

Hvad er dine ønsker for 
foreningen i fremtiden?
Jeg håber, at foreningen 
stadig vil have et godt nabo-
skab, og at vi fortsat passer 
på hinanden, og at de nye 
andelshavere, der kommer, 
også vil være en del af fæl-
lesskabet.
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER:

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

M. Eriksson, 2950 Vedbæk
Hans Børge Hansen, 4760 Vordingborg
Birgitte Løssing, 8330 Beder

LØSNING:

NAVN:

ADRESSE:

POSTNR. OG BY:

KUPONEN SENDES TIL: ABF, VESTER FARIMAGSGADE 1, 8. SAL, 1606 KBH V.
ELLER TIL ABF@ABF-REP.DK MÆRKET “LØSNING KRYDS OG TVÆRS”. 
HUSK AT SKRIVE DIN POSTADRESSE I MAILEN.
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Arkitekter A/S

Svanemosegaardsvej 9A

DK 1967 Frederiksberg C

Tlf +45 35 39 11 99

Fax +45 35 39 40 99

info@plan1.dk

www.plan1.dk

arkitekter maa / par

Energirenovering

Bæredygtigt byggeri

Termografering

Miljødriftplaner

Byfornyelse

Tagboliger 

Trapperenovering

Altaner og tagterrasser

Tag- og vinduesudskiftning

Udgivelsen HVOR? HVORNÅR? HVORDAN?  
kan down loades på www.uibm.dk/publikationer

Pas godt på din 
ældre byejendom
Ny vejledning hjælper andelsforeninger 
med at holde øje med deres bygning og 
planlægge vedligeholdelse.

HvorHvornpårHvordan_ann89x65sh+1.indd   1 18/08/16   12.17

Vi har TJEK på 
6 millioner m2.
Kontakt os for et 
tilbud på dine.

Ring 30 67 06 66    www.tjekservice.dk

  Bygningsservice
  Arealpleje
  Vinduespolering
  Viceværtservice
  Vand, varme, belysning
  Trappevask
  Snerydning og saltning
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SKÅL I SKURET 
TEKST JANNIE HOLM AUDEBO     FOTO JACOB NIELSEN

Når andelshaverne i A/B Halvtolv i København samles til deres ugentlige grillaften, i det 
gamle bådskur, er det for at dyrke det sociale samvær. 

1   Maden er klar
”SKÅL,” lyder det om bordet fra en flok glade beboere der, på tværs og på trods af politiske og sociale, uddannelses- og jobmæssige forskellighed-
er, nyder hinandens selskab. De har nemlig én ting til fælles:
– Vi vil alle fællesskabet, som er det eneste, der betyder noget. Det ville være kedeligt, hvis vi alle var ens og når vi er så forskellige, som vi er, så 
har vi jo også en masse forskellige ting at bidrage med, siger Søren Verup, der arbejder som erhvervsjournalist.

1
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2   Andelsånden lever
– Vi bor i et fællesskab, vi dyrker fællesskabet og det 
er jo det, hele andelsboligtanken handler om. Hvis vi i 
stedet var organiseret som ejerboliger, så havde det 
måske udviklet sig anderledes, for der ligger fælles-
skabet jo ikke som en del af grundpræmissen, forkla-
rer læge Mette Marie Tidlund (tv), mens hun holder 
øje med de hjemmelavede herligheder på grillen.

3  ”Gør-det-selv” øl og pølser
De hjemmelavede pølser, fra foreningens pølse- 
og røgerilaug, ligger klar på storgrillen. Alle glæ-
der sig til at indtage aftenens måltid og er enige 
om, at grillaftenerne handler om meget mere end 
at få sulten stillet: 
– Det er igennem sådan nogle arrangementer, 
at vi er sammen, og deler vores liv. Det er hele 
kernen i fællesskabet og derfor vi bor her, siger 
Mette Marie Tidlund, som er formand for andels-
boligforeningens festudvalg, der blandt andet 
arrangerer grillarrangementerne.

2

5

3 4
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Stabil økonomi, 
sund ejendom 
og plads til 
drømmene

AI yder teknisk rådgivning inden for:
- Bygningsrenovering - facader, vinduer og tag
- Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner
- Energimærkning og energirenovering
- Rådgivning vedr. VVS, afløb og konstruktioner
- Gårdanlæg, anlæg og kloak

AI a/s   Refshalevej 147   1432 København K  
Tlf.: 3268 0800   www.ai.dk

abf nyt 2016_2.indd   1 18-08-2016   13:03:59

LINDEVANGS ALLÉ 6, 4 SAL
2000 FREDERIKSBERG

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

E-MAIL: O@ABILDHAUGE.DK

WWW.ABILDHAUGE.DK

BYGNINGSRENOVERING          - BYGNINGSKONSTRUKTIONER

NYBYGGERI       -      DRIFT & VEDLIGEHOLD      -    BYGGESTYRING

TILSTANDARAPPORTER            - BYGNINGSINSTALLATIONER

ANDELSLEJLIGHEDSVURDERINGER    - BYGHERRERÅDGIVNING

Peter Maler A/S er blevet 
total entreprenør, og vi kan 
nu påtage os alle former for 
arbejde i Deres forening.

Garanti for godt håndværk

Ring til Peter Maler A/S 3810 3280
www.peter-maler.dk

Murerarbejde•
Tømrerarbejde•
VVS-arbejde•
Blikkenslagerarbejde•
Malerarbejde•
Elarbejder•
Kloakarbejde•
Gulvarbejde•
Snedkerarbejde•
Rådgivning•

Peter Maler A/S

Godthåbsvænget 14A, 2000 Frederiksberg, telefon 3810 3280

4    Idéfanger
Over en hjemmebrygget øl bliver 
der snakket og lagt nye planer. Det 
er nemlig også en af de funktioner, 
som grillaftenerne, og alle de andre 
sociale arrangementer, kan have: 
- Mens vi snakker om alt det vi 
drømmer om, opstår der ofte nye 
idéer til ting vi gerne vil sætte i 
gang, siger Preben Thorup, (tv), der 
med sin forlægger- og grafiker-
baggrund varetager foreningens 
beboerblad og har været med til at 
starte foreningens ølbryggerlaug.

5  At løfte i flok
– De sociale arrangementer giver 
os en oplevelse af fællesskab og 
så får man også lyst til at tage 
ansvar og give til fællesskabet, 
siger læge Mette Marie Tidlund.
Her kommer foreningens sejlere 
hjem fra tur, mens grillen passes.
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Hvordan er det lige med...

Foreningens hus-
orden kan sætte 
spillereglerne for 
alt fra høj musik til 
kæledyr og tørring 
af tøj. 

Hvad er en husorden?   
En husorden er et dokument, der beskriver fælles leveregler i hverdagen. En 
husorden kan blandt andet sikre godt naboskab, skabe tryghed, forebygge 
konflikter og sætte ord på, hvordan samtlige andelshavere kan tage hensyn til 
hinanden, når mange mennesker bor tæt sammen.

Hvem bestemmer reglerne i en husorden? 
Det er generalforsamlingen, der vedtager husordenen. Det vil som udgang-
spunkt være med simpelt flertal, med mindre andet fremgår af foreningens 
vedtægter. Simpelt flertal betyder, at  der skal være én ja-stemme mere end 
antallet af nej-stemmer.

Hvilke regler skal en husorden indeholde? 
Det er forskelligt fra forening til forening. Det afgørende er, at foreningen 
beskriver nogle spilleregler i jeres husorden, som passer til jeres forening og 
den måde, som I ønsker at leve med hinanden på. Eksempler på punkter kan 
være regler om husdyrhold, paraboler eller brug af fællearealer m.m.

Gælder en husorden også for lejere og fremlejetagere? 
En husorden gælder for både andelshavere, lejere og fremlejetagere. Alle, der 
bor i foreningens ejendom, bør derfor have udleveret et eksemplar af forenin-
gens husorden, så beboerne bliver gjort bekendt med indholdet. 

Kan en andelshaver blive ekskluderet for at misligholde en husorden? 
Udgangspunktet er, at en andelshaver kan ekskluderes, hvis vedkommende 
overtræder foreningens husorden. Det er dog usikkert, om 
en enkelt overtrædelse i sig selv vil være tilstrækkelig til 
at ekskludere. Her bør foreningen tage kontakt til en 
rådgiver inden, fx ABF’s medlemsrådgivning. n

husorden ?
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Læs også vejledning på
WWW.FORBRUG.DK > RÅD OG RETTIGHEDER > AFTALER 
OG ABONNEMENTER > FÆLLES TV-FORSYNING

Læs mere på
WWW.ABF-REP.DK

1.juli 2016 trådte en ændring i loven om 
radio- og fjernsynsvirksomhed i kraft, så det 
nu bliver muligt som andelshaver at framelde 
sig foreningens fælles tv-aftaler med udbyder 
efter anmodning til bestyrelsen.

For andelsboligforeninger betyder det, at 
hvis en andelshaver ønsker at blive fritaget 
for den fælles TV-ordning, er det forenin-
gens opgave at framelde den pågældende 
andelshaver, hvis aftalen med leverandøren 
af TV er foreningens ansvar.

Ligeledes får lovændringen betydning 
for de foreninger, der har et sløjfean-
læg. Efter 2. behandling af forslaget i 
Folketinget er sløjfeanlæggene nu også om-
fattet af lovændringen. I ejendomme med 
sløjfeanlæg træder loven dog først i kraft 
den 1. januar 2018.

Hvis der før den 1. juli 2016 er indgået 
en aftale med en TV-distributør, der forhin-
drer foreningen i at efterkomme enkelte 
husstandes anmodning om fritagelse fra 
den fælles forsyning, får fritagelsen først 
virkning efter den pågældende TV-aftales 
udløb eller efter udgangen af en periode, 
der svarer til aftalens opsigelsesvarsel.

ABF vil gerne imødekomme behovet for at kunne korttidsudle-
je og har derfor udarbejdet en alternativ bestemmelse om kort-
tidsudlejning til ABF’s standardvedtægter, der gør det muligt at 
benytte udlejningstjenester som fx Airbnb.

Det vil i de fleste andelsboligforeninger kræve en ændring af 
vedtægterne, hvis foreningen ønsker at åbne op for korttidsudle-
jning.

Husk at alternative bestemmelser skal vedtages på en gen-
eralforsamling, på lige fod med andre vedtægtsændringer.

En række andelsboligforeninger modtager stadig henvendelser 
fra firmaet DomusPro, der på vegne af pengeinstitutter ønsker 
regnskaber, nøgleoplysningsskemaer, vedtægter m.m. tilsendt.

ABF anbefaler fortsat, at man ikke skal udlevere dokumenterne:
– Der er ingen som helst grund til, at foreningernes besty-

relse skal belastes yderligere af arbejdsopgaver, og derfor 
opfordrer vi foreningerne til at undlade at indsende doku-
menterne til DomusPro, siger ABF’s direktør Jan Hansen.

Hvis jeres bestyrelser er i tvivl om, hvilke dokumenter I 
skal udlevere og til hvem, er I velkomne til at kontakte ABF’s 
medlemsrådgivning.

TV-pakker

Korttidsudlejning

Usikkerhed om 
firmaet DomusPro

love & regler  

Nyhed!

Fra 2016 udkommer ABF-håndbogen også digitalt. 
Det betyder, at brugere vil have direkte og hurtig 
adgang til et opslagsværk, som hele tiden bliver 
opdateret, så den følger den nyeste lovgivning 
på området.

Pris:          Medlemspris:
1.700 kr. for første år,         850 kr. for første år,
herefter 800 kr. pr år.        herefter 400 kr. pr år.

ABF-håndbogen er en håndbog for private andelsboligfore-
ninger, der udførligt behandler juridiske, tekniske og økono-
miske emner i forhold til drift af en andelsboligforening. 

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 andelsboligforeningers 
bestyrelser. 

Pris:        Medlemspris:
1.100 kr.        550 kr.

Ny udgave af ABF-håndbogen ABF-håndbogen bliver digital

INTRODUKTIONSTILBUD: 
bestil dit abonnement 
inden 31. december 2016 
og få den trykte håndbog 
med gratis!
Læs mere på abf-rep.dk

Forudbestil 
allerede i dag 
på abf-rep.dk

Kommer i 

september

2016



Sikkerhedsdøre

Det er sikkerheds- 
døren, der holder  
tyvene væk, ikke låsen.
Det er vigtigt med en god lås, men det, som 
stopper indbrudstyven, er en dør, der er svær 
at bryde igennem. Stålplade i flere lag, 
hageformede stålnokker og låserigler i både 
for- og bagkant af dørbladet gør det næsten 
umuligt at forcere en Daloc sikkerhedsdør.

At Daloc sikkerhedsdøre derudover både er 
fleksible og elegante skyldes, at dørenes design 
og modstandsdygtighed er resultatet af 
intelligente og gennemtænkte sikkerheds-
detaljer kombineret med de materialer,  
de er konstrueret af.

Stort projekt? Vore erfarne og professionelle 
montører udskifter døren til en lejlighed på 
under en halv dag.

Gå ind på Daloc.dk og læs mere.


