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FINANSIERINGSUDFORDRINGER

KOMMER TID, KOMMER RÅD. I forhold til de offentlige vurderinger af andels-
boliger, der blev suspenderet i 2013, så kan alle nok blive enige om, at vi i 
landets andelsboligforeninger har udvist STOR tålmodighed.

I knap ti år har vi ventet på en løsning for, hvad der skulle ske med de 
vurderinger, som de fleste andelsboligforeninger brugte til at vurdere deres 
ejendomme og fastsætte værdien af deres hjem. 

Ti år er lang tid på et boligmarked, der buldrer afsted, og en del andelsbo-
ligforeninger - især i København - har måtte give fortabt og overgå til dyre 
valuarvurderinger i stedet.

Det er derfor glædeligt, at man nu ser på helheden af de metoder, man 
bruger til at vurdere foreningernes ejendomme.

Således lægger et nyt lovforslag 
op til en ændring af to ud af de 
tre metoder til at værdiansætte 
andelsboliger. Helt konkret vil det 
betyde, at valuarvurderinger vil 
kunne gælde i 3,5 år, frem for i de 
nuværende 1,5 år, og at den sene-
ste offentlige vurdering (fra 2012) 

stadig vil kunne bruges, med mulighed for en nettoprisindekseret fremskriv-
ning.

Og forslaget, som indeholder alle ABF’s anbefalinger fra udvalgsarbejdet, 
ABF deltog i, ser ud til at få bred politisk opbakning i Folketinget. 

Den eneste værdiansættelsesmetode, der ikke ser ud til at skulle ændres 
på, er anskaffelsesprisen. Men næste skridt kunne være at indeksregulere 
anskaffelsesprisen, således at fremtidens nybyggede andelsboliger også har 
to realistiske muligheder for at værdiansætte deres ejendom.

Ting tager tid - men nu kan vi i hvert fald glæde os over, at der ser ud til at 
være fundet en fornuftig løsning på den fejl, man begik, da man stoppede 
med offentlige vurderinger af andelsboliger.

Læs ABF’s høringssvar på:
www.abf-rep.dk > Politik

Hans Erik Lund, Landsformand

" Dertil lægger forslaget sig 
helt op af de anbefalinger, 
som ABF foreslog, da vi var 
med i udvalgsarbejdet."

Endelig! - nyt om vurderinger

http://www.abf-rep.dk
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FINANSIERING

MØDEKSPERTERNE

Andelsboligsektoren 
foretrækker fast-
forrentede lån
MødEksperterne-arrangement i Århus sætter 
fokus på den aktuelle renteuro. Andelsbolig-
foreninger udviser heldigvis rettidig omhu. 

 LISE CLEMMENSEN

ABF INVITERER TIL MødEksperterne om 
Renteuro torsdag den 27. oktober kl. 17-20 
i Århus, hvor du får mulighed for at stille 
spørgsmål til renteudviklingen og mulige 
konsekvenser for foreningens økonomi.

Her kan du møde Danske Bank/Real-
kredit Danmark, en valuar, en revisor, 
ABF’s medlemsrådgivning og prisportalen 
Mybanker, som vil dele ud af deres viden 
om andelsboligforeningens lån, og hvil-
ken betydning renten har for foreningens 
økonomi. 

Sløret krystalkugle
En af de eksperter, som ABF har inviteret 
til at øse ud af sin viden, er Realkredit 
Danmark. Realkreditinstituttets vurdering 
er, at der stadig kan være risiko for rente-
stigninger, fortæller cheføkonom i Realkre-
dit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig:

− På den ene sider trækker frygten for en
snarlig recession i retning af et pres ned 
på de lange realkreditrenter, men på den 
anden side lurer frygten for, at inflations-
presset bider sig fast på et højere niveau, 
end hvad centralbankerne bryder sig om. 
Bundlinjen er, at der fortsat er stor usik-
kerhed om den fremtidige renteudvikling, 
men i første omgang er det dog vores for-
ventning, at vi har lagt de værste rentestig-
ninger bag os.

Der findes ikke et samlet overblik over 
andelsboligforeningers lån.

Tal fra Realkredit Danmark viser, at i 
2020 var 62% af kreditinstituttets realkre-

ditudlån til andelsboligforeninger fastfor-
rentede lån. Til sammenligning var tallet 
blandt boligejere i 2021 51,5%, ifølge tal 
fra Finans Danmark.

Fast eller variabel rente står ikke alene. 
Foreninger skal også forholde sig til, om 
de vil betale af på gælden her og nu eller 
vælge afdragsfrihed og dermed skubbe 
gælden foran sig. Her løfter Nationalban-
ken dog pegefingeren.

Nationalbanken udtalte i juni 2022, at 
”de mange afdragsfrie lån er et strukturelt 
problem, fordi de gør boligejerne mere 
sårbare over for et senere fald i boligpri-
serne”. 

Ifølge tal fra Realkredit Danmark lå af-
dragsfriheden blandt instituttets andelsbo-
ligforeningskunder ved udgangen af 2019 
på 30% af udlånene. For boligejerne var 
tallet 46,4% ved udgangen af 2021.

Dermed ser det ud til, at andelsboligsek-
toren er blevet klassens mønsterelev, som 
tilmed har været forud for sin tid.

Og valget mellem fast eller variabel rente 
er også en af de advarselslamper, som 
tænder hos Realkredit Danmark, forklarer 
Christian Hilligsøe Heinig:

− Hvis andelsboligforeningen går fra et
fastforrentet lån til et lån med variabel 
rente, skifter man risikoprofil, og forenin-
gens økonomi vil være udsat for fremtidige 
rentebevægelser. Ved en ugunstig rente-
udvikling kan den oprindelige restgælds-
reduktion også forsvinde. Den variable 
rente kan efterfølgende reducere antallet 

62%
AF REALKREDIT DAN
MARKS REALKREDIT
UDLÅN TIL ANDELS

BOLIGFORENINGER ER 
FASTFORRENTEDE LÅN
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af potentielle andelsboligkøbere, da de skal 
igennem et rentestress for at kunne blive 
købsgodkendt, forklarer han.

Potentielle købere er ikke det eneste fokus-
punkt, som foreningen bør have med i sine 
overvejelser. 

Er vores byggeprojekt i fare?
Måske snakker du og naboerne om udskift-
ning af jeres gamle vinduer og har brug for, 
at foreningen optager et realkreditlån. Hvilke 
konsekvenser kan de stigende renter have for 
fx et kommende fælles vinduesprojekt? Der er 
her flere faktorer i spil, ifølge erhvervsdirek-
tør i Realkredit Danmark Tina Bengtsen, som 
sammen med den lokale andelsboligspecialist 
Conny B. Jensen også fra Realkredit Danmark 
deltager på MødEksperterne-arrangementet i 
Århus:

− Hvis foreningen har renoveringsprojekter i
støbeskeen er spørgsmålet: Skal der hjemtages 
lån nu eller kurssikres for at sikre sig, at man 

MØDEKSPERTERNE: 

RENTEURO 
27. OKTOBER I ÅRHUS

Renteuro - Hvad betyder det for andelshaverne og forenin-
gen, når renten stiger?

I aviser og fjernsyn bombarderes man med information om 
låneomlægninger og pantebrevskurser med henholdsvis 
store fordele og stor risiko ved opkonverteringer. Derfor 
spørger mange bestyrelser også sig selv, om det er 
spekulation med foreningen og andelshavernes økonomi 
eller rettidig omhu at låneomlægge i denne tid?

Hvilken regnskabsmæssig effekt vil det få for foreningens 
økonomi at agere eller være passiv?

Hvad betyder det for salgspriserne af andelsboliger?

Kan vi gøre noget, der modvirker, at andelskronen forringes i 
vores forening?

Realkredit Danmark / Danske Bank byder på et traktement i 
løbet af aftenen.

Eksperter:
• Realkredit Danmark / Danske Bank
• Valuar, der vil tale om renternes effekt på værdierne
• Revisor, der vil tale om den regnskabsmæssige effekt for 

foreningen
• ABF's medlemsrådgivning
• Mybanker

SPAR PÅ ENERGIEN 

Det lovpligtige energimærke er sammen med vedligeholdel-
sesplanen bestyrelsens centrale planlægningsværktøjer, når 
der skal ses på muligheder for energibesparelser i foreningen 
og eventuelt søges tilskud til energibesparende arbejder på 
foreningens ejendom.

Energimærket giver en status på ejendommens energitil-
stand og energiforbrug og kommer med forslag til tiltag, der 
kan forbedre energimærkets status. Det kan bl.a. være for-
bedringer til klimaskærmen (døre, vinduer, isolering, tag osv.) 
eller energikilder som fjernvarme, varmepumper og solceller.

Men hvornår kan det betale sig at sætte arbejder i gang? 
Hvordan prioriterer man? Og hvordan kan arbejderne finan-
sieres?

Eksperter:
• Teknologisk institut, Videncenter for energibesparelser
• ABF's medlemsrådgivning
• Rådgivende ingeniør

By og dato:
Aalborg: 11. oktober 
Kolding: 12. oktober 
Esbjerg: 1. november 
Roskilde: 9. november

Læs den fulde arrangementsbeskrivelse på www.abf-rep.dk 
Medlemstilmelding via www.abf-rep.dk. Ikke-medlemmer kan 
sende en mail til kursus@abf-rep.dk

30%
af Realkredit Danmarks real
kreditudlån til andelsbolig

foreninger er med afdragsfrihed.

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
mailto:kursus@abf-rep.dk
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FINANSIERING

MØDEKSPERTERNE

får den planlagte rente, som er vedtaget på 
generalforsamlingen? Vi anbefaler generelt 
kurssikring og specielt til andelsboligfor-
eninger, hvor man er flere om at bestemme, 
forklarer Tina Bengtsen og supplerer, at 
den individuelle rådgivning selvfølgelig er 
vigtig.

Andelsboligforeninger kan overveje at 
omlægge lån til en højere rente og hjem-
tage en kursgevinst, men en omlægning 
til en højere rente kan også påvirke din 
månedlige boligafgift, fortæller Tine Bengt-
sen:

− De fleste andelsboligforeninger ønsker
en stor andel af fastforrentet lån og en 
stabil boligafgift, derfor er det ikke for alle 
at opkonvertere. Nogle laver konverterin-
gen for at sikre sig den lavere gældspost, 
som kan betyde højere andelsværdi, men 
mange kunder vælger også at beholde den 
lave rente, som de har.

Renteuro er et komplekst emne. Derfor 
kan deltagerne til MødEksperterne også 
møde ABF’s økonomiske rådgiver Kari-
na Egholm, som står klar til at svare på 
spørgsmål:

− Deltagerne kan enten tage en snak med
mig på mødet eller efterfølgende kontakte 
den økonomiske rådgivning til en dialog, 
som tager udgangspunkt i netop deres 
forening.

Bestyrelsesmedlemmer er altid vel-
komne til at kontakte ABF’s økonomiske 
rådgivning på 33 86 28 30 eller  
abf@abf-rep.dk 

”Fjernvarme eller ej” 

MødEksperterne om energi satte nogle tanker 
i gang, vi fik brugbare oplysninger og mere 
viden med hjem i rygsækken. Vores forening 
skal i gang med at udskifte vand- og varme-
målere efterhånden, som de står af, men nu 
venter vi og laver én samlet udskiftning. Vi 
overvejer også fjernvarme, og der fik vi an-
befalet at kontakte kommunen, inden vi går i 
gang. Jeg havde også et nyt bestyrelsesmed-
lem med, og hun blev så grebet af energi, så 
nu skal vi rigtigt i gang efter sommerferien.

FORMAND 
CARINA RASMUSSEN
A/B Møllegården I
4295 Stenlille

”Strøm fra skuret” 

Jeg var nysgerrig på ladestandere, og derfor 
deltog jeg sammen med en af naboerne på 
MødEksperterne om elladestandere. Indholdet 
var rigtigt godt. Vi kom rundt om både jura 
og forsikringer, som er viden og information, 
man ikke lige umiddelbart kan læse sig til, så 
det var godt at have eksperterne ved hånden. 
Et af de gode råd, vi fik, var at starte med at 
undersøge elkablerne i foreningen. Det viser 
sig, at vi kan trække strøm fra elkablerne i 
vores skure, så vi skal ikke grave kabler ned. 
Det råd har sparet den enkelte andelshaver 
for mange udgifter.

BESTYRELSESMEDLEM 
DORTE PAPE NIELSEN
A/B Skovlunden
5500 Middelfart

Det siger med-
lemmerne om 
MødEksperterne

mailto:abf@abf-rep.dk
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Brunata leverer præcise målere og forbrugsregnskaber til beboelsesejendomme. Det har vi gjort i over hundrede år, 

og det gør vi stadig. Men i en tid hvor der er stadig større fokus på ressourceforbrug, stilles der helt nye krav bl.a. 

til fjernaflæsning. Og de krav kan du roligt gå i møde med Brunata som partner. Vores intelligente netværk gør det 

nemt at følge energiforbruget både som beboer og administrator og åbner samtidig døren for en helt ny verden af 

intelligente løsninger. Læs mere på brunata.dk.

Forbrugsmåling 

til en ny verden
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Daloc Sikkerhedsdør sænker ikke bare lyden af hundegøen udenfor. 
Den stopper også indbrudstyve, brand, røg og mados. Døren har et 
unikt design, der sikrer holdbarhed og sikkerhed i mange, mange år. 
En investering for livet, og for naboskabet.

Læs mere om, hvordan du beskytter hjemmet på daloc.dk

Døren der beskytter 
både dig og dit 
naboskab. 

DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1DALC0029_AD_AnimalLover_P-NR_DK_ABF-Nytt_210x285+5.indd   1 2022-06-17   14:522022-06-17   14:52
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FUNDRAISING

PÅ PENGEJAGT

HVEM ER FORENINGENS 
FUNDRAISER?

− VORES FORENING har søgt Kolding Kom-
munes bydelspulje seks år i træk og har fået 
penge hver gang til alt fra højbede og læskær-
me til vores petanquebane til renovering af 
vores miljøstation og nye borde og bænke, 
fortæller Britta Krogh. Hun er andelshaver i 
A/B Østerhøj med 16 andele og er foreningens 
uofficielle fundraiser.

I den nyeste søgning fik foreningen 10.000 
kr. til netop glas-læskærme ved foreningens 
bord-bænkeområde, og hun har fuldstændig 
styr på kommunens støtte, som tæller:

 LISE CLEMMENSEN    PALLE SKOV

Flere andelsboligforeninger har søgt og fået penge 
fra kommunale puljer til legeplads, borde og grønne 
områder takket være foreningens ildsjæle. 

A/B

Britta Kroghs fundraising hos Kolding Kommune 
har skaffet finansiering til både nye fliser og 
bord-bænkesæt ved foreningens petanque-
bane til glæde og gavn for både foreningen og 
lokalområdet.
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FUNDRAISING

PÅ PENGEJAGT

2022: 10.000 kr.  Læskærme ved 
petanque banen

2021: 7.000 kr.  Nye fliser ved 
petanque banen og flere 
borde og bænke

2020: 5.000 kr.  Højbede til fælles 
krydder urter

2019: 5.000 kr.  Fuglekasser for mere 
biodiversitet

2018: 10.000 kr.  Renovering af den  
fælles miljøstation

2017: 10.000 kr.  Borde og bænke ved 
petanquebanen.

Ifølge Britta Krogh har Kolding Kommune 
besøgt andelsboligforeningen flere gange og 
har rost de mange fællesprojekter.

Flere børn, tak!
En af de andre foreninger i Kolding, som har 
været proaktive i deres fundraising, er A/B 
Digterparken med otte andele. Her fortæller 
foreningens formand, Claus Wædegaard, at 
foreningen har fået 10.000 kr. til at renovere 
den nedslidte legeplads og indkøbe nye borde 
og bænke:

− Vi vil gerne tiltrække flere børnefamilier, 
og så går det jo ikke, at legepladsen er ned-
slidt. Vi vil også købe nye borde og bænke, 
som kan være med til at styrke det sociale 
fællesskab, forklarer han.

Udover A/B Østerhøj og A/B Digterparken 
har A/B Oktobervænget med 14 andele også 
fået del i de 425.000 kr., som Kolding Kommu-

ne uddelte i foråret. Foreningen har fået 5.000 
kr. til indkøb af bæredygtigt bord-bænkesæt i 
genanvendt plast. Målet er at styrke fællesska-
bet og gøre det attraktivt at mødes i området.

I gang efter nedlukningen
I Odense Kommune fortæller arkitekt og 
bystrategisk konsulent Helene Lysebjerg 
Grenild, at kommunen aktuelt råder over 6,2 
millioner kroner årligt til projekter, som styr-
ker fællesskabet i lokalområdet, og som gerne 
må komme ud og gøre gavn:

− Under coronanedlukningen var der ikke 
mange borgere eller foreninger, som søgte, så 
i 2022 har vi et større beløb, end vi plejer at 
have. Her skelner vi mellem projekter over 
25.000 kr. og under. Projekter under 25.000 
kr. får tilsagn i en administrativ proces, og 
de dyrere projekter er en politisk beslutning, 
forklarer hun. 

Lidt længere vestpå finder vi Fredericia 
Kommune, som har en spritny landsbypulje 
på 1,5 millioner kroner. Puljen er øremærket 
til grønne fællesskaber som fx vilde haver, 
bedre affaldssortering og deleøkonomi, og som 
samtidigt skal støtte udviklingen i lokalområ-
derne, og andelsboligforeninger kan også søge.

En af de kommuner med mange forskellige 
puljer og ikke mindst navne er Skive Kommu-
ne. Den midt-vestjyske kommune har et min-
dre millionbeløb, som er sat af til projekter i 
bykernen, men ligger jeres forening udenfor 
byzonen, kan der også være en pose penge 
at hente, fortæller arkitekt i Skive Kommune 
Camilla Bang:

Kolding Kom-
mune har også 

støttet renove-
ringen af A/B 

Østerhøjs fæl-
les miljøstation, 
som foreningen 

fik midler til i 
2018. Her ses 
formand Jør-

gen Roed.
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A/B Østerhøj 
har mange 
grønne hænder 
blandt forenin-
gens andelsha-
vere, og de kan 
boltre sig i de 
fælles højbede 
til krydderurter, 
som kommu-
nen støttede 
økonomisk via 
bydelspuljen i 
2020. 

Det er vigtigt med en god 
begrundelse for, hvorfor foreningen 
søger midler. Vi søger altid støtte til 
sociale eller fælles aktiviteter, som 
kan komme mange til gode, og vi 
udfører projekterne i fællesskab.

− Skive Bydelspulje har et årligt budget 
på to millioner kroner, som tildeles projek-
ter i Skive by til gavn for lokalområdet med 
offentlig adgang. Der er en tilsvarende Lands-
bypulje, som kan søges til projekter i landsby-
erne. Derudover har vi bl.a. puljer, som støtter 
projektudarbejdelse og fundraising. Mange 
kommuner har sikkert lignende puljer, men 
man organiserer det nok forskelligt, forklarer 
Camilla Bang.

Kært barn har mange navne
Det kan være svært at finde rundt i de kom-
munale støttekroner og de forskellige puljer, 
men en start er gå ind på Google og skrive 
”Pulje” samt din by, bydel eller kommunes 
navn i søgefeltet. Det kan give jer en idé om 
mulighederne.

Tilbage i Kolding har Britta Krogh efterhån-
den mange års erfaringer med at søge midler 
til foreningen, og hun har også et par gode råd 
til de andelsboligforeninger, som vil i gang 
med at fundraise:

− Det er vigtigt med en god begrundelse 
for, hvorfor foreningen søger midler. Vi søger 
altid støtte til sociale eller fælles aktiviteter, 
som kan komme mange til gode, og vi udfø-
rer projekterne i fællesskab, forklarer hun og 
fortsætter:

− Vi sørger også for at tage billeder under-
vejs som dokumentation og sender dem til 
kommunen, så politikerne kan se, at vi gen-
nemfører projekterne, slutter hun. 
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MEDLEMSTILBUD

ABF-HÅNDBOGEN 2022

ABF-HÅNDBOGEN 
2022 ER PÅ GADEN
Der er både nyt om regnskabsvejledninger, ener-
gi og en række opdaterede standarddokumenter 
blandt tilføjelserne i ABF-håndbogen 2022, som 
netop er udkommet.

ABF-HÅNDBOGEN er et opslagsværk og værktøj, 
som gennemgår alle de opgaver og udfordringer, 
som andelsboligforeninger kan støde på i hver-
dagen. Nu er en ny udgave for 2022 på gaden.

Bogen udsendes gratis til alle medlemsfor-
eninger, og siden den seneste udgave i 2020 er 
der sket en række væsentlige ændringer – både i 
forhold til lovgivning og vejledninger.

Ejendomsvurderingslov
Folketinget vedtog i februar 2021 en ny ejen-
domsvurderingslov, som betød et farvel til nye 
offentlige ejendomsvurderinger. Erhvervsstyrel-
sen har også lavet en opdateret regnskabsvej-
ledning med tilhørende modelregnskab. 

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af 
andelsboliger mv. blev også ændret med virkning 
fra 1. juli 2021 – blandt andet med konsekvens-
rettelser som følge af muligheden for fastholdel-
se af valuarvurdering, og dels med en ny forplig-
telse til at indberette oplysninger om salg, som 
gælder for salg aftalt efter 1. juli 2021.

Lejeloven og boligreguleringsloven er des-
uden blevet skrevet sammen til en ny lejelov 
og lov om boligforhold. Det har bl.a. betydet, at 
bestemmelserne har fået nye paragrafnumre, 
som er vigtige at huske ved fremsendelse af fx 
påbuds- og eksklusionsskrivelser. Det betyder 
også, at ministeriet arbejder på en ny standard-
lejekontrakt.

Energi og interesselister
På den politiske dagsorden og blandt ABF’s 
medlemmer har energi fyldt meget de seneste 
år. Derfor er der nye afsnit om affaldssortering, 
ladestandere til elbiler, udfasning af gas- og olie-

fyr, og om nye regler for fjernaflæselige målere 
og forbrugsoplysninger.

Der er også kommet nye ABF-standarddoku-
menter til, herunder en vejledning til forslag på 
generalforsamlingen, og et eksempel på, hvor-
dan en varslingsskrivelse kan se ud, når forenin-
gen har brug for at få adgang til en bolig.

Du kan også se en række alternative be-
stemmelser til ABF’s standardvedtægter, og på 
andelsboligdagene i foråret 2022 blev en ny be-
stemmelse om interesseliste præsenteret, som 
alternativ til en traditionel ekstern venteliste. 

Alle medlemsforeninger har fået tilsendt et  
gratis eksemplar. Hvis I endnu ikke har mod- 
taget det, kan I kontakte ABF’s sekretariat på 
abf@abf-rep.dk eller 3386 2830. 

Håndbogen kan også købes på www.abf-rep.dk, 
medlemspris: 100 kr., ikke-medlemmer: 1.100 kr. 
Her finder du også en digital udgave af bogen.

håndbogenfor private andelsboligforeninger
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Hvis I vil sikre jer en sund forening

• Din advokat

• Din byggesagsadministrator

• Din ejendomsadministrator

Hos Wantzin Ejendomsadvokater yder vi juridisk rådgivning inden 
for mange fagområder, herunder andelsboligret, retssager og glem 
ikke byggesager.

For at komme bedst muligt igennem et byggeprojekt og få et vellykket 
resultat, er det vigtigt at have styr på finansiering, aftaler, forsikringer, 
garantier m.m. Hér kommer vi ind i billedet som byggesagsadministratorer.Når I som forening er i administration, kan vi lette bestyrelsens 

arbejde ved korrekt rådgivning fra start, og processer der passer til 

jeres forening.

Wantzin Ejendomsadvokater | Adelgade 15, 1304 København K | info@wzn.dk | 33 13 11 35

Eksperter i andelsboligret ogadministration af andelsboligforeninger

OMSLAG_450x297MM_RYG30MM_280622_A.indd   1

OMSLAG_450x297MM_RYG30MM_280622_A.indd   1

28.06.2022   12.52
28.06.2022   12.52

 MICHAEL THØNNINGS

mailto:abf@abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
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Trygt samarbejde 
om renovering af  
jeres ejendom
Gaihede er specialister i rådgivning af andelsbolig-
foreninger. Højeste prioritet er beboersamarbejde 
før, under og efter projektet. Det handler om at 
træffe fornuftige beslutninger, effektiv planlægning 
og styring af udvalgte byggefirmaer. Resultatet er 
sikker udførelse i høj kvalitet. Det har vi gjort i over 
to årtier inden for alle renoverings- og byggeopgaver.

 Tag, facade, vinduer, altaner
 El, vand, varme, VVS
 Energirenovering, miljø
 Kloak, fugt, dræn
 Udeområder, LAR, klimasikring
 Vedligeholdelsesplaner

Kontakt os for et uforpligtende tilbud:  
Tlf.:70 22 11 41 eller info@gaihede.dk

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

JERES EJENDOM 
Vores ansvar!

Bygninger
til mennesker

kontakt@obh-gruppen.dk+45 7020 1232

Vi er eksperter
i sunde boliger

Der er mange, som har en mening, men hos os lader vi
videnskaben tale. Vi har vores eget bygningslaboratorium, som arbejder 

tæt sammen med vore bygningsrådgivere om at finde årsagen 
- og de konstruktive løsninger - når du oplever indeklimaproblemer.

Har du et problem eller en mistanke, som du gerne vil have undersøgt, 
så kontakt os for en uforpligtigende snak
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FÅ IND-
FLYD ELSE  

I ABF
I september afholder ABF kredsgeneral-

forsamlinger, og du har mulighed for både 
at deltage og stille op til valg.

 LISE CLEMMENSEN    PALLE SKOV

HAR DU EN POLITIKER i maven, eller vil du 
bare gerne bakke op om dine naboer, som tør-
ner ud for ABF’s 11 kredsbestyrelser, så kom 
til den årlige kredsgeneralforsamling, hvor du 
har mulighed for at få indflydelse på ABF.

Her skal medlemmerne vælge både kredsfor-
mand og repræsentanter til hovedbestyrelsen, 
og du har også selv mulighed for at stille op 
til kredsbestyrelsen, hvis du gerne vil være 
en del af den fortsatte udvikling af ABF i dit 
lokalområde.

ABF er geografisk opdelt i 11 kredse, som 
varetager kontakten til medlemmerne og det 
politiske arbejde på lokalt plan. 

Kredsgeneralforsamlingerne er kredsenes 
øverste myndighed, og alle medlemsforenin-
ger i kredsen har adgang. Det er her, du vælger 

medlemmer til den lokale kredsbestyrelse og 
lokale medlemmer til ABF’s hovedbestyrelse.

Du har også mulighed for at stille forslag på 
kredsgeneralforsamlingen eller sende en fuld-
magt, hvis du er forhindret i at deltage. Derud-
over skal du blot udfylde en blanket, hvis du 
ønsker at stille op til hovedbestyrelsen. 

Det kan lyde lidt uoverskueligt, men heldig-
vis har vi samlet alle informationer på ABF’s 
hjemmeside, hvor du også tilmelder dig og ser 
det fulde program for din kreds. Her kan du 
også se, hvilken kreds din andelsboligforening 
hører til.

abf-rep.dk > Aktiviteter >  
Kredsgeneralforsamlinger 2022

Medlemmerne 
dukker altid 

talstærkt op, og 
der er trængsel 
ved indtjeknin-

gen.

MEDLEMSFORDELE

ENERGIBESPARELSER
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Din kredsbestyrelse fortæller om det 
lokale arbejde fra året, der gik, og 

hører gerne om forslag til kommende 
lokale aktiviteter og initiativer,  

som her til MødEksperterne om 
ladestandere i Ringsted.

DET SKER LOKALT

Alle kredsgeneralforsamlinger har 
i år et politisk oplæg ved ABF’s 
direktør Jan Hansen. 

Landets andelsboligforeninger 
bliver berørt af ny lovgivning, der 
skal igennem Folketinget her i 
efteråret. Hør også om, hvordan 
ABF er parat med gratis bistand 
og gode råd til hver enkelt med-
lemsforening. 

ABF’s landsformandskab for-
tæller om nyt principprogram og 
ændring af ABF’s vedtægt, som 
skal behandles på landsmødet 
den 1. oktober. 
Derudover har enkelte kredse 
ekstra program.

Kreds Nordsjælland
Mød vurderingschef Emil El-
lekilde, STAD Erhverv, og bliv 
klogere på, hvad der sker, når han 
kommer på besøg i en forening for 
at gennemføre en valuarvurde-
ring. Hvad er en valuarvurdering 
egentlig, og hvordan foregår det 
i praksis? Hvad er det, valuaren 
ser på, når vedkommende kom-
mer på besøg i foreningen? Og 
hvilke dokumenter skal bestyrel-
sen have klar? 

Kreds Midtsjælland
Aftenen starter med fællesspis-
ning. Kreds Midtsjælland har også 
inviteret Göran Wilke, IC-Meter, til 
at holde et oplæg om dynamiske 
varmeregnskaber – en alternativ 
måde at lave forbrugsregnskaber 
på, hvor der ikke kun måles på 
varmeforbruget, men mere bredt 
fokuseres på at sikre sundere bo-
liger, lavere energiforbrug samt 
smartere og billigere drift.

Kreds Fyn og Vestjylland
Aftenen starter med fællesspis-
ning.

Kreds Østjylland
Fælles debat og erfarings ud veks-
ling på baggrund af et oplæg af 
Leo Pedersen, A/B Lysningen, 
om bæredygtighed og energi- 
og miljørigtig drift i praksis i 
andelsboligforeningen. 

Kom til kredsge-
neralforsamling 
og hør ABF’s 
direktør Jan 
Hansen fortælle 
om den aktuelle 
politiske situ-
ation.

Der bliver lyttet 
koncentreret 
til indlæggene. 
I Midtsjælland 
er der i år fokus 
på energibe-
sparelser, og i 
Nordsjælland 
er valuarens 
opgaver på 
programmet.

ABF’s fremtidige 
struktur skal 
på plads, og 

på generalfor-
samlingerne 

kommer også 
oplæg til nye 

vedtægter og 
nyt princip-

program, som 
begge skal til 

afstemning på 
landsmødet den 

1. oktober.
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AKTIVITETER

EFTERÅR 2022

FÅ VIDEN MED HJEM — FYSISK OG DIGITALT
SEPTEMBER OKTOBER
Jura
NYESTE VIDEN PÅ ANDELS-
BOLIGOMRÅDET 
På dette webinar informerer ABF’s med-
lemsrådgivning om seneste nyt inden for 
andelsboligområdet, som bestyrelserne bør 
være opmærksomme på. 

Indhold:
• Hvad er der sket den seneste tid på andels-

boligområdet?
• Er der kommet ny lovgivning?
• Er der nye afgørelser, myndighedsvejlednin-

ger mv., som vi skal være opmærksomme på?

Du vil forud for arrangementet modtage en 
e-mail med et link med adgang til webinaret. 

Dato og tid: onsdag den 7. september kl.  
17-17.30.

Underviser: rådgivere fra ABF
Pris: gratis
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet
Form: webinar

ABF
LANDSMØDE 2022
ABF skyder landsmødet i gang med et boligpoli-
tisk oplæg af partiformand Søren Pape Poulsen 
(K).

Herefter kommer der beretning samt forslag om 
nyt principprogram og vedtægter, som skal støtte 
op om en ny organisatorisk struktur.
Medlemmerne skal også vælge landsformandska-
bet for de næste fire år og beslutte medlemskon-
tingentet for 2023-27. 

Desuden vil der være et aktuelt boligpolitisk 
oplæg af fremtidsforsker Jesper Bo Jensen med 
titlen ”Udfordringerne på fremtidens boligmarked 
med særligt fokus på andelsboligen”.
På ABF’s hjemmeside har vi samlet al relevant 
information om dagen, og det er også her, du 
tilmelder dig og booker en plads i fællesbussen.

Dato og tid: lørdag den 1. oktober kl. 11-16
By: Odense
Pris: gratis
Målgruppe: medlemmer
Form: fysisk møde

Ledelse
PERSONDATA
På kurset gennemgår vi kravene i persondata-
forordningen fra behandlingshjemmel til regler 
for sletning.

Indhold:
• Hvilke personoplysninger må en andelsboligfor-

ening behandle?
• Hvordan dokumenterer foreningen sin databe-

handling?
• Hvad er databehandleraftaler?
• Hvilke regler gælder for datasletning?
• Hvilke krav stilles til sikkerhed i forbindelse med 

behandling af persondata?

Kurset tager udgangspunkt i ABF’s vejledning om 
persondata og standarddokumenter. Kursusmate-
rialet fremsendes digitalt inden kurset.
Du vil forud for arrangementet modtage en e-mail 
med et link med adgang til kurset. 

Dato og tid: torsdag den 6. oktober kl. 16-18.
Pris: 135 kr.
Underviser: rådgivere fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet 
Form: webinar

Byggeri
DRIFTS- OG VEDLIGEHOL-
DELSESPLANER
Webinaret kommer rundt om hvem, der 
udarbejder drifts- og vedligeholdelsesplanen, 
og hvordan den er bygget op med bygnings-
delskort mv.

Indhold:
• Hvorfor er det vigtigt med en drifts- og 

vedligeholdelsesplan?
• Hvordan laver man budget og henlæggelser 

på baggrund af drifts- og vedligeholdelses-
planen?

• Hvordan kan man bruge drifts- og vedlige-
holdelsesplanen i en politik for udvikling i 
andelsværdierne?

Du vil forud for arrangementet modtage en 
e-mail med et link med adgang til webinaret. 

Dato og tid: torsdag den 22. september kl. 
15-15.45

Pris: gratis
Underviser: rådgivere fra ABF
Målgruppe: etagebyggeri og etplansbyggeri i 

hele landet 
Form: webinar

Ledelse
IT-KRIMINALITET
Med internettet og den voksende digitalisering 
i vores samfund, er der blevet skabt nye former 
og muligheder for kriminalitet.
Den lokale politikreds holder et oplæg.

Indhold:
• Hvorledes kan man undgå at falde i ”fælden”?
• Falske mails og sms’er.
• Henvendelser fra personer, der udgiver sig for 

at være en fra en offentlig myndighed, organi-
sation, bank o. lign. og som beder om personlige 
oplysninger.

Kom og bliv klogere på, hvordan du og din forening 
kan blive opmærksomme på mulig IT-kriminalitet.

Dato: 5. oktober i kreds Vestsjælland
Underviser: Midt- og Vestsjællands Politi
Dato:  25. oktober i kreds Sydjylland 
Underviser:  Sønderjyllands Politi

For begge arrangementer:
Tid:  kl. 17-19.30
Pris:  gratis
Målgruppe:  medlemmer 
Form:  Kredsarrangement

Finansiering
RENTEURO
Mange bestyrelser spørger sig selv, om det vil 
være spekulation med foreningen og andelsha-
vernes økonomi eller rettidig omhu at låne eller 
omlægge i denne tid?

Hvad betyder det for salgspriserne af andelsbo-
liger?
Kan vi gøre noget, der modvirker, at andelskronen 
forringes i vores forening?
Arrangementet afholdes hos Danske Bank i Århus. 
Danske Bank byder på et traktement i løbet af 
aftenen.

Eksperter:
• Danske Bank / Realkredit Danmark
• Valuar, der vil tale om renternes effekt på 

værdierne
• Revisor, der vil tale om den regnskabsmæssige 

effekt for foreningen
• Medlemsrådgivningen, ABF
• Mybanker

Dato og tid: torsdag den 27. oktober kl. 17-20
By: Århus
Pris: gratis
Foredrag: udvalgte eksperter
Målgruppe: medlemmer og ikke-medlemmer 
Form: MødEksperterne

  
Se flere aktiviteter  
og tilmeld dig via 
www.abf-rep.dk
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Vi skaber plads 
til livet!

Altanen giver ekstra plads til 

morgenkaffen, barnevognen, 

en god bog eller hygge 

med vennerne.  

Nyd solen og den friske luft, 

hjemme  hos dig selv. 

Bylivet på den gode måde. 

www.balco.dk

tel: 36 46 42 60 

Skal du have nye målere?
Du kan regne med os!

ista Danmark A/S  Borupvang 5B  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Hos ista har vi kundens bedste interesse for øje og gør 
din hverdag lettere. Vi håndterer dit vand- og varme-
forbrug – effektivt, sikkert, transparent!

Vi leverer:
		Intelligente helhedsløsninger til måling af forbrug 

og indeklima
		Kvalitetsregnskaber til tiden. 90% inden for 30 dage
		Adgang til online forbrugsvisning

Ring til os på 77 32 33 00 og få et tilbud.
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STAD Valuar
Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE
Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø
Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk

V A L U A R V U R D E R I N G E R

Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af 
andelsboligforeningen

Danbolig Erhverv 
København har skiftet 
navn til STAD Erhverv

Uanset navneændringen 
er vi nøjagtig den samme 
virksomhed. Vi er de 
samme ansatte, befinder 
os på samme adresse osv. 
Vi har blot vokset os til en 
størrelse, hvor det er mere 
hensigtsmæssigt at stå 
uden for kædesamarbejdet.

STAD Erhverv
Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE
Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø
Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk

V A L U A R V U R D E R I N G E R

Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af 
andelsboligforeningen

Vi deltager gerne på jeres generalforsamling 

Vi arbejder også med at sælge de ejendomme, der danner 
referencer for en valuarvurdering

Vi vurderer ca. 400 andelsboligforeninger om året, overalt i 
KBH og omegn

Vi er selvfølgelig medlem af DE 

Skal vi også vurdere din andelsboligforening? 
Se mere på staderhverv.dk/valuar

STA D  E r h v e rv  – b y e n s  ‘n y e ’  v a lu a r

STAD Erhverv
Ejendomsmæglere & Valuarer, MDE
Østerfælled Torv 10. 1. sal 2100 København Ø
Telefon 32 83 06 10 • valuar@staderhverv.dk • www.staderhverv.dk
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referencer for en valuarvurdering

Vi vurderer ca. 400 andelsboligforeninger om året, overalt i 
KBH og omegn

Vi er selvfølgelig medlem af DE 

Skal vi også vurdere din andelsboligforening? 
Se mere på staderhverv.dk/valuar

S T A D  E r h v e r v  –  b y e n s  ‘ n y e ’  v a l u a r

Danbolig Erhverv 
København har skiftet 
navn til STAD Erhverv

Uanset navneændringen 
er vi nøjagtig den samme 
virksomhed. Vi er de 
samme ansatte, befinder 
os på samme adresse osv. 
Vi har blot vokset os til en 
størrelse, hvor det er mere 
hensigtsmæssigt at stå 
uden for kædesamarbejdet.

STAD Valuar 
– en del af STAD Erhverv

• Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af andelsboligforeningen

• Vi deltager gerne på jeres generalforsamling

• Vi arbejder også med at sælge de ejendomme, der danner referencer for 
   en valuarvurdering

• Vi vurderer ca. 500 andelsboligforeninger om året, overalt i KBH og omegn

• Vi er selvfølgelig medlem af DE

Se mere på staderhverv.dk/valuar
Skal vi også vurdere din andelsboligforening?

Valuar
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os på samme adresse osv. 
Vi har blot vokset os til en 
størrelse, hvor det er mere 
hensigtsmæssigt at stå 
uden for kædesamarbejdet.

STAD Valuar 
– en del af STAD Erhverv

• Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af andelsboligforeningen

• Vi deltager gerne på jeres generalforsamling

• Vi arbejder også med at sælge de ejendomme, der danner referencer for 
   en valuarvurdering

• Vi vurderer ca. 500 andelsboligforeninger om året, overalt i KBH og omegn

• Vi er selvfølgelig medlem af DE

Se mere på staderhverv.dk/valuar
Skal vi også vurdere din andelsboligforening?

Valuar

MEDLEMSFORDELE

LANDSMØDET 2022

DIN ANDELSBOLIG  
I KRYSTALKUGLEN
Lørdag den 1. oktober går det løs, når 
vi sætter strøm til landsmødet 2022. 
Vi har samlet de vigtigste informatio-
ner her på siden, og det fulde overblik 
får du på abf-rep.dk.
 

  LISE CLEMMENSEN    ABF/SIGNE LINDGREN

KRIG I UKRAINE, stigende gaspriser og høj infla-
tion. Udfordringerne tårner sig op i horisonten, 
også for andelsboligsektoren. ABF’s landsmøde 
2022 vil derfor have fokus på én ting: fremtiden. 

De valgte i ABF har sammen med sekretaria-
tet knoklet for at blive færdige med et spritnyt 
principprogram, som skal sætte retningen for 
organisationens politiske arbejde i de kommen-
de år. 

Undervejs har ABF også lagt mange kræfter i en 
ny struktur, som skal styrke medlemsdemokrati-
et og skabe mere plads til det lokale kredsarbej-
de og jer medlemmer.

Tanker og visioner for din andelsbolig er med 
andre ord i højsædet, så tilmeld dig landsmødet 
2022 og få indblik i fremtidens indsatsområder.

Vi ses i Odense!

PROGRAM OG DAGSORDEN

Åbning 
v/ partiformand Søren Pape Poulsen (K) 
Valg af dirigent og stemmetællere

Beretning 
v/ landsformand Hans Erik Lund

Forslag til ABF’s principprogram 
v/ hovedbestyrelsen 

Forslag til ABF’s vedtægt
v/ hovedbestyrelsen

Kl. 14: Udfordringerne på fremtidens 
andels boligmarked 
v/ fremtidsforsker Jesper Bo Jensen

Forslag om fastsættelse af kontingent for 
2023-2027
v/ hovedbestyrelsen

Valg af ABF’s formandskab for perioden 
2022-2026

Valg af revision for perioden 2022-2026

Eventuelt

Vi glæder os til at se mange medlemmer til lands-
mødet 2022 til emner som principprogram, kontin-
gentpriser, ny struktur, vedtægt og valg af revision.
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FAKTA OM LANDSMØDET

Hvor:
Nature Energy Park (Odense Stadion),  
Højstrupvej 7B, 5200 Odense V.

Hvornår:
Lørdag den 1. oktober 2022 fra klokken 11 til 16.

Hvem kan deltage:
Alle andelshavere, hvis forening er medlemmer af 
ABF, kan deltage.

Forplejning:
Formiddagskaffe kl. 10, frokost kl. 12.30 og  
eftermiddagskaffe med kage ca. kl. 14.30.

Transport:
Fællesbus med opsamling i: 
• Hillerød 
• København
• Køge
• Slagelse. 

Tilmeldingsfrist:
Lørdag den 17. september 2022 til både lands mødet, 
bus og fuldmagter via abf-rep.dk 

På abf-rep.dk kan du læse det fulde program og finde info 
omkring gratis parkering, offentlig transport, fuldmagter og 
alt det andet, som står med småt. 

Partiformand Søren 
Pape Poulsen (K) 

skyder landsmødet 
2022 i gang med sine 

betragtninger omkring 
de aktuelle udfordrin-
ger på boligmarkedet.

Nuværende landsformand 
Hans Erik Lund og nuværende 

landsnæstformænd Kirsten 
Holm og Brian Elstrup Fabricius 

(th) stiller sig til rådighed for 
medlemmerne til endnu en tørn 

på formandskabsposterne.

På landsmødet 
2022 kigger 

fremtidsforsker 
Jesper Bo Jensen i 

krystalkuglen og 
mod udfordringer 

på fremtidens 
andelsboligmarked. 
Meld dig til og bliv 

klogere på, hvad der 
(måske) venter!

Heldigvis er der også plads til engagement undervejs. 
Billedet er fra landsmødet 2018, hvor fremtidsforsker 

Anne Skare Nielsen sætter fut i forsamlingen.
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Hos Anchers arbejder vi med haveanlæg, hos både pri-
vate og erhvervskunder. Der er ingen opgave som er for 
stor eller for lille. Vores dygtige fagfolk sætter et præg 
på, at lave et godt finish. Vi har masser af erfaring og 
kan komme med kreative og stærke løsninger til netop 
dit næste projekt. Vi udfører bla.: 
• Anlæg - Brolægning
• Beplantning
• Vedligeholdelse
• Træpleje
• Vinterservice

ANLÆGSOPGAVER, 
GRØN VEDLIGEHOLDELSE, 

TRÆPLEJE OG 
VINTERBEREDSKAB

Kildebrøndevej 50, 2670 Greve  

anchers.dk  ·  3116 0775

Leder
Anlægsgartner adf.
Nicklas S. Schjølin
nicklas@anchers.dk

Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud og lad os tage en snak om 
alt det vi kan tilbyde jer, for et 

frugtbart fremtidigt samarbejde.
Ejendomsadministration

Juridisk rådgivning

Byggesagsadministration

Wantzin Ejendomsadvokater
- Når du ønsker at komme trygt i mål

+45 33 13 11 35  • nw@wzn.dk
Adelgade 15 • 1304 København K

Tryghed

Tilstands- 
rapport 
 til din boligforening?

Betroet rådgiver ved byggeprojekter i byens boligejendomme siden 2002

•  Vi leverer byens bedste, flotteste og mest overskue lige 

tilstandsrapporter – altid baseret på nyeste viden.

•   Klæder bestyrelse og beboere i andelsboligforeninger på 

til at træffe holdbare beslutninger  

om fremtidig vedligeholdelse.

•  Letforståeligt overblik – uden at  

man skal vide noget om bygninger. 

•  Få tilbud på a4.dk/tilstand eller på 

mail@a4.dk / tlf. 70 26 62 62

a4.dk/tilstand

30-150 boliger

18.750,-
Over 150 boliger

25.000,-
inkl. moms
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ABFNYT

STORT OG SMÅT

HJÆLP DIT BARN
På ABF’s hjemmeside har vi samlet den vigtigste viden om forældrefinansie-
ring af andelsbolig. 

Her er også et eksempel på et gældsbrev, som forældre kan downloade og 
udfylde, hvis de ønsker at låne penge til deres barn til køb af andelsbolig. 
(kræver login).

ABF anbefaler generelt, at man laver forældrefinansiering fremfor forældre-
køb, blandt andet fordi erfaringer viser, at andelshavere (forældre), som 
ikke bor i foreningen, ikke har den store interesse i at deltage aktivt i fx 
generalforsamlinger, hvilket kan blive et problem i de situationer, hvor der 
kræves et vist fremmøde, for at en generalforsamling er beslutningsdygtig.
ABF’s standardvedtægter åbner derfor heller ikke for forældrekøb.

Læs mere på: www.abf-rep.dk > Lov og-fakta > Forældrefinansiering

HAR ABF FORENINGENS 
OPLYSNINGER?

Foråret har stået i generalforsamlingernes tegn. Det 
er derfor vigtigt, at I melder formandsændringer til 
ABF’s sekretariat, så vi sikrer, at I får alt information 
fra ABF – også hvis I skifter administrator.

ABF anbefaler, at foreningen har en foreningsmail, 
som alle bestyrelsesmedlemmer har adgang 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 be-
styrelsen, så husk at informere offentlige myndigheder, såsom kommunen 
og CVR-registret. Det gælder dog ikke de foreninger, som har fast adresse 
hos fx administrator eller i deres bestyrelseslokale/-kontor.

Formandsændringer og eventuel ny mail og post adresse kan I ændre ved at 
logge ind på ABF’s hjemmeside.

Ret kontaktinfo på: www.abf-rep.dk > Log ind

NYT ANSIGT  
I BOLIGMINISTERIET 
Selvom det efterhånden er et stykke tid siden, kan 
det være, at det er gået din næse forbi, at Christian 
Rabjerg Madsen fik nøglerne til boligministeriet i 
starten af maj måned. 

ABF håber på fortsat tæt dialog med ministeren 
og ministeriet om boligområdet og i særdeleshed 
andelsboligsektoren. Der ligger en række aktuelle 
sager på andelsboligområdet, som ABF håber 
bliver fulgt til dørs af den nye boligminister.

Christian Rabjerg Madsen afløser Kaare Dybvad 
Beek, som er blevet Udlændinge- og Integrations-
minister.

Læs mere på: www.abf-rep.dk (Nyhed 2. maj)

TO GRATIS  
MEDLEMS- 
BLADE 
Medlemsbladet ABFnyt udkommer fire gange om 
året til alle andelshavere i medlemsforeningerne. 
Bladet udkommer i to versioner: én version til 
hovedstaden målrettet etagebyggeri og én version 
til resten af landet målrettet tæt/lavt byggeri.

I septemberudgaven kan du ovre hos medlem-
merne i etagebyggeri læse om A/B Falcken, 
som har fået genskabt friser og ornamenter, så 
ejendommen står snorlige. Du kan også læse om 
Energispring Benchmark-ordningen, som kan sam-
menligne varmeforbrug blandt ABF’s medlemmer i 
Københavns Kommune, og så fortæller Nordea om 
renteuro, som optakt til ABF’s MødEksperterne-ar-
rangement i København.

Læs begge versioner på:
www.abf-rep.dk > medlemsservice > Medlems-
bladet ABFnyt

90 MILLIONER I PULJEN
Så er der godt nyt til jer, som drømmer om ladestandere til elbiler. 
Et flertal i Folketinget har vedtaget at afsætte 90 millioner kroner til 
elbil-ladestandere i boligforeninger, og cirka 18 millioner kroner er 
specifikt øremærket ladestandere i andelsboligforeninger. 

Pengene gives som et tilskud på op til 25% af et projekts totalomkost-
ninger, og der bliver prioriteret i forhold til, hvor stor foreningen er, og 
hvor langt der er til offentlige ladestandere.
Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2023, og ABF informerer sine med-
lemmer, når vi ved, hvornår puljen åbner for ansøgninger.

Læs mere på: https://www.abf-rep.dk (Nyhed 12. juli)
SEPTEMBER 2022   |   ABFNYT   1

MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE
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HOVEDSTADEN

MødEksperterne
Renteuro
 
Landsmøde  
2022
Et kig i kry stal
kuglen
 
Medlemsfordele
ABFhåndbogen 
2022

FRA SOLCELLER  
TIL LYS I PÆREN

http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
http://www.abf-rep.dk
https://www.abf-rep.dk/nyheder/nyheder/2022/hold-oje-med-ny-pulje-til-ladestandere-i-andelsboligforeninger/
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HER KAN ALLE 
VÆRE MED

En beholder tilsluttet et nedløbsrør,  
og så er man i gang med at opsamle regnvand.  

Nemt, vedligeholdelsesfrit og lige at gå til. 

 DIANA MAMMEN    CLAUS BECH

ÅRETS A/B 2022

KONKURRENCE

Andelshaver 
Anne Glahn for-
tæller, at regn-
vandsbeholde-
ren i foreningen 
betyder, at alle 
tager ansvar 
for at få vandet 
fællesarealerne, 
fordi man ikke 
skal bruge sit 
eget vand.  

Temaet i konkurrencen 
”Årets A/B 2022” er 
bæredygtighed.  
Kom med på besøg i en 
forening, som udnytter 
regnvandet.



24   |   ABFNYT   |   SEPTEMBER 2022

I ET HJØRNE på A/B Møllens fællesareal i Hol-
bæk står en regnvandsbeholder. Foreningen 
har i fem år opsamlet regnvand for at bruge 
det til at vande deres græs og blomster. Både 
dem i krukker og de mange Vild Med Vilje- 
bede. 

- Der var så meget snak om, at der blev færre 
og færre insekter. Så vi undersøgte, hvad vi 
kunne gøre for naturen. Vi plantede en masse 
vilde blomster og fik en regnvandsbeholder, 
så vi kunne vande ved hjælp af den, fortæller 
formand Torben Johannesen. 

Selvom der godt kan bruges 60 liter vand til 

fællesarealerne om dagen, så har A/B Møllens 
beholder forsynet foreningen med rigeligt 
vand. 

- Undtagen i sommeren 2018 med to måne-
ders tørke. Der løb vi tør, siger Torben Johan-
nesen.

Han fortæller, at alle nemt kan komme i 
gang med at opsamle regnvand. Der skal blot 
købes en regnvandsbeholder, som skal tilslut-
tes et nedløbsrør, og så er man i gang.

- Vi gør det ikke for økonomien. Det er for 
princippets skyld. Det, man kan gøre selv, det 
er så fint at få gjort. Men det kommunale vand 

ÅRETS A/B 2022

KONKURRENCE

Torben Johanne-
sen tjekker regn-
vandsbeholderen 
for vand. Næsten 
fuld. Beholderen 
sørger for at alle 
bede, krukker og 
plæner kan blive 
vandet med regn-
vand i stedet for 
vand fra hanen.

A/B Møllen fik 
for cirka fem år 

siden installeret 
den fælles regn-

vandsbeholder 
med plads til 

400 liter vand, 
som dengang 

kostede 500 
kroner. Efter 

beholderen er 
tilsluttet et ned-

løbsrør, er den 
klar til brug. 



Udover den fælles regnvandsbeholder har cirka halvdelen 
af de 17 andelshavere deres egen private. Alle er enige 
om, at det er et bæredygtigt tiltag, hvor alle kan være 
med. Alt, man skal bruge for at komme i gang, kan enten 
købes på nettet eller i diverse byggemarkeder. 

er dyrt. Både at købe og slippe af med igen. Og 
man kan hurtigt spare et par kubikmeter vand 
pr. sæson ved beholderen, og det er også værd 
at tage med, siger Torben Johannesen. 

En regnvandsbeholder kræver ingen vedli-
geholdelse, andet end at den skal afmonteres 
om efteråret, når den ikke længere skal bruges, 
og monteres igen til foråret, når det igen er tid 
til at tage det opsamlede regnvand i brug. 

Skal din forening være med i konkurrencen om at 
blive kåret til Årets A/B 2022, så læs mere

ÅRETS 
ANDELSBOLIG- 
FORENING 
2022

Vind et 
gavekort 
på 
5.000 kr.

Deltag i konkurrencen om at blive kåret til 
årets andelsboligforening 2022 og vind 
et gavekort på 5.000 kr. og ét års gratis 
medlemskab af ABF.

I år sætter vi fokus på bæredygtighed. 

Bor du i en forening som fx opsamler 
regnvand, har omlagt til billigere lån eller 
har indført sociale kriterier for opskrivning 
på ventelister? Store og små bæredyg-
tige projekter er med i kapløbet, og vi 
tænker bæredygtighed i bred forstand, 
det handler ikke kun om klima.

Har din forening gennemført et spæn-
dende projekt, så send os en mail og 
fortæl om jeres indsats. 

Teksten kan fx indeholde:

• Beskrivelse af jeres projekt
• Hvordan bidrager I til en bæredygtig 

forening eller lokalområde?
• Hvem har taget initiativet?
• Hvorfor skal jeres forening vinde?
Eller skriv, hvad du synes er vigtigt for at 
vinde titlen.

Send en mail til abf@abf-rep.dk senest 
mandag den 21. november og vær med 
i kampen om 5.000 kr. og ét års gratis 
medlemskab af ABF.
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REGNING PÅ  
DAGRENOV TION
TRE KOMMUNER har tabt en retssag om ulovligt 
opkrævet moms på renovationsregningen. Lan-
dets 98 kommuner afventer fortsat information i 
forhold til den videre proces.

Indtil den endelige vejledning foreligger, skal 
mange af landets borgere fortsat forvente at 
modtage regninger for dagrenovation med 
moms. 

Det varierer dog fra kommune til kommune, 
om man har valgt at fortsætte momsopkrævnin-
gen eller har ændret praksis.

Læs mere på abf-rep.dk (nyhed 28. juni)

ÆNDRINGER  
I LEJELOVEN
DEN 1. JULI blev den tidligere lejelov og bolig-
reguleringslov erstattet af en ny lejelov og ny 
lov om boligforhold. Andelsboligforeninger skal 
være opmærksomme på at få rettet deres stan-
dardbreve, hvis der henvises til lejeloven i dem, 
fx rykker- og påbudsskrivelser.

Formålet med sammenskrivningen af lovene 
er at forenkle lejelovgivningen, og det er altså 

ikke hensigten at ændre på den nuværende 
retstilstand mellem udlejer og lejer. 

Ændringerne har betydning, når foreningen 
sender påkrav, påbud og eksklusionsskrivelser 
til andelshaverne, når der i brevet henvises til en 
bestemmelse i lejeloven. 

Læs mere på abf-rep.dk (nyhed 28. juni)

HØRING OM VÆRDIANSÆTTELSE 
NYE OFFENTLIGE VURDERINGER af andelsboli-
ger blev afskaffet i 2020, og der skal nu findes 
en erstatning.

Her lægger Indenrigs- og Boligministeriet op 
til to modeller:

1. Valuarvurderinger kan fastholdes/gælde i 3,5 
år fremfor 1,5 år. 

2. Man kan bruge den offentlige vurdering fra 
2012 og evt. fremskrive værdien med netto-
pris indekset. 

 
Forlængelse af gyldigheden af valuarvurderin-
gen vil især være en fordel for mindre foreninger 

med få salg, der ikke har udgifter til en ny valuar-
vurdering hvert år, men kan bruge den i tre år.

Fremskrivning af den offentlige vurdering fra 
2012 med nettoprisindekset betyder, at for-
eninger kan bruge en offentlig vurdering, der er 
nogenlunde aktuel og tager højde for inflationen 
uden at skulle betale for en valuarvurdering. Der 
er lagt op til, at indeksreguleringen er valgfri. 

Forslaget lægger sig op ad de anbefalinger, 
som ABF også har fremsat. Det er endnu ikke 
vedtaget, og der kan komme ændringer.

Læs ABF’s høringssvar på: www.abf-rep.dk 

§§

LOVE OG REGLER

DET SVÆRE STOF
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VINDERNE FRA SIDSTE NUMMER ER
Lilli Lorenz Christensen, 4000 Roskilde
Gunhild Christensen, 8450 Hammel
Helle Meldgaard, 6710 Esbjerg V

Løsningsord i maj-nummeret var ”Grevinde”.
Indsend dette nummers løsningsord senest 1. oktober 2022 og vær med i 
konkurrencen om lækker chokolade. Kun én besvarelse pr. husstand.

Kuponen sendes til ABF, Vester Farimagsgade 1, 8. Sal, 1606 Kbh. V  
eller til krydsord@abf-rep.dk mærket ”Løsning kryds og tværs”.  
Husk at skrive din postadresse i mailen. 

Løsning

Navn

Adresse

KRYDSORD

Let ladeløsning t il 
din boligforening
- Sammen om klimaet

Det kræver lidt mod - men har vi råd til at lade 
være? Bidrag til den grønne omstilling og få sat 
ladestandere op. SEF Energi løser opgaven for 
jer fra A til Z - du fremtidssikrer din boligforening.
Der er mange fordele ved at få sat ladestandere op i en 
boligforening. Udover at tage ansvar for klimaet og bidrage til 
den grønne omstilling, sender I også et vigtigt signal til jeres 
lejere om, at I gerne vil give dem de bedst mulige betingelser. 
Men I sender også et vigtigt signal til omverdenen om, 
at I er en attraktiv boligforening, der tør gå foran!  

Ring til vores kundeansvarlig: 
Morten Jensen - tlf. 20 51 09 55  
 - læs mere på sef.dk/boligforening

SEF Energi - vi gør det nemmere for dig og din boligforening 
at handle på den grønne omstilling. Sammen om klimaet! ENERGI TIL HANDLING...

Forsikringer gennem ABF
 

Det skal være trygt for din nabo at sidde i bestyrelsen.

Derfor tilbyder ABF bestyrelsesansvarsforsikringer, 

som beskytter bestyrelsen, hvis uheldet er ude.

Priser genforhandles årligt.

 

Læs mere på:

Abf-rep.dk > Medlemsservice

FÅ FORENINGSHJEMMESIDE 
Kom nemt i gang med gratis opstartspakke

Gælder kun i september og oktober 2022

Se kampagnetilbud på  
www.abf-rep.dk
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Hvordan fordeles den samlede boligafgift 
mellem andelshaverne? 
Det er vedtægterne, der fastsætter fordelingen af 
boligafgiften. Efter ABF’s standardvedtægter fast-
sættes det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens 
størrelse for de enkelte boliger således, at fordelin-
gen sker i samme forhold som andelshaverens andel 
i foreningens formue. Den enkelte andelsboligs 
fordelingstal er altså det samme for boligafgift og 
andelsværdi. I tæt/lav bebyggelse er der dog visse 
udgifter, der fordeles ligeligt.

Kan jeg blive ekskluderet, hvis jeg ikke 
betaler min boligafgift?
Ja, du skal altid sørge for at betale din boligafgift 
til tiden. Boligafgiften er det, der kaldes pligtig 
pengeydelse, og du kan blive ekskluderet, hvis du 
ikke betaler inden 14 dage efter, at du har modtaget 
et påkrav, jf. ABF’s standardvedtægter § 20, stk. 1, 
litra a. Selv hvis du mener, at du har et tilgodeha-
vende hos foreningen, må du ikke modregne det i 
din bolig afgiftsbetaling.

 Hvad er boligafgift?
Boligafgiften omfatter foreningens drifts- og 
finansieringsudgifter, herunder renter og afdrag 
på foreningens lån, administration, renovation, 
ejendomsskatter, vedligeholdelse mv. Boligafgiften 
skal som minimum dække foreningens ordinære 
udgifter, men den kan også sættes højere, fx hvis 
foreningen gerne vil spare op til vedligeholdelse 
eller forbedringsarbejder.

Hvem fastsætter boligafgiftens størrel-
se? 
Det er generalforsamlingen, der fastsætter bolig-
afgiftens størrelse, jf. ABF´s standardvedtægter § 
8, stk. 1. Generalforsamlingen kan altså til enhver 
tid beslutte at forhøje eller nedsætte boligafgiften, 
som udgangspunkt med simpelt flertal. Der er dog 
visse forhøjelser, der kræver et kvalificeret flertal, 
fx ved iværksættelse af forbedringsarbejder eller 
istandsættelsesarbejder, hvor en beregnet finan-
siering ud fra ydelsen på et sædvanligt 30-årigt 
kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften 
på mere end 25%, jf. ABF’s standardvedtægter § 23, 
stk. 2.

BOLIG AFGIFTEN
Alle andelshavere betaler hver måned 
boligafgift, som dækker diverse udgifter 
til ejendommen.

HVORDAN ER DET LIGE MED ...

Jacob 
Vilhelmsen

JURIST 

Anne 
Kristensen

JURIDISK CHEF

Karina 
Egholm 

ØKONOMISK RÅDGIVER

Maleha 
Qureshi Ansari 

JURIST

Karima
Kahouadji

JURIST 

SPØRG RÅDGIVERNE

JURA I ØJENHØJDE



Få en andelsboligkredit med 
en variabel rente fra 2,90 %*

Læs mere om fordelene og dine muligheder på www.spks.dk/andel eller kontakt os på tlf. 5957 6050

*HVAD KOSTER DET AT LÅNE 500.000 KR.?

En andelsboligkredit kan have en maksimal løbetid på op til 30 år og har en pålydende variabel rente fra 2,90 % til 6,0 %. Det betyder, at 
renten derfor kan gå op og ned, hvilket har betydning for, hvor meget du skal betale tilbage i den sidste ende. 

Renten er variabel i hele kredittens løbetid og betales kvartårligt. Ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr., en variabel debitorrente på 
2,93 til 6,14 % p.a. (årlig pålydende rente inkl. rentes rente), en løbende provision på 0,50 % af kreditmaksimum og løbetid på 30 år med 
en månedlig nedskrivning af kreditmaksimum på 1.441 kr. ÅOP er 3,8-7,1 % % før skat. 

Det samlede beløb, der skal betales tilbage, er 783.913-1.025.754 kr.

VIL DU HAVE MERE 
LUFT I DIN ØKONOMI?
Med en andelsboligkredit kan du få mere fleksibilitet  
i din hverdagsøkonomi og mulighed for f.eks. at 
istandsætte din andelsbolig. 
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Læs mere om løsningen på nortec.dk

Fremtidssikret
ladeløsning.
Udviklet til
boligforeninger

Nortec kan etablere jeres nye ladeløsning 

helt fra bunden. I vælger blot den løsning, 

der passer til jer. Det kalder vi TotalCare Go.

Vælg om jeres ladestander kun skal være for 

beboere – eller om den skal være åben for alle. 

Fri service og brugersupport 365 dage om året 

er altid en del af løsningen. Og hvis I ønsker 

det, kan vi også stå for investeringen i grave- 

og installationsarbejdet. 

Administration  
af andelsbolig- 
foreninger i hele 
Danmark.
Vi skaber ro og tryghed, så I som  
bestyrelse får luft til at planlægge  
og arbejde med alt det sjove.

Tlf.: 70 232 232 | Web: azets.dk



Hos Beierholm hjælper vi mange små og store  
andelsboligforeninger med regnskaber og 
rådgivning, der gør en forskel. Skal vi også 
gøre en forskel for din forening?

Regnskab og rådgivning 

  der gør en forskel

Knud Højgaards Vej 9 | 2860 Søborg | Tel. 39 16 76 00 | beierholm.dk

Morten Egholm Alsted, statsaut. revisor 
Tlf. 20 10 27 40, mail: mna@beierholm.dk

Jørgen Andersen, senior manager 
Tlf. 40 31 80 16, mail: jga@beierholm.dk 

Kontakt os for en uforpligtende snak

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

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

r e d m a r k . d k

Nøglen til regnskabet
– for andelsbolig- og ejerforeninger

Vi er specialister i revision, regnskabsudarbejdelse og 
rådgivning for andelsbolig- og ejerforeninger mv. Vi har 
en tæt kontakt til administratorer, advokater, penge- og 
realkreditinstitutter til gavn for vore kunder. Derfor har 
mere end 500 af landets andelsbolig- og ejerforeninger 
mv. valgt os som revisor for netop deres forening.

Læs mere på waitly.dk

Anbefalet af

Mere end 150 ejendomme bruger 
Waitly

Mere end 30.000 boligsøgende er 
skrevet op på platformen

Platformen er udviklet i tæt dialog med 
vores kunder så vi kan matche alle behov

Digitalt
Ventelistesystem 

 

Skriv til: 
abf@waitly.dk

Lad os overtage arbejdet 
med jeres venteliste ! 

ABF medlemsfordele:
-Intet opstartsgebyr
-50% rabat på det førte år af abonnementet

Fjerner op til 90% af 
arbejdet

Sikrer overholdelse
af GDPR 

Giver nemt overblik over
ventelisten 



D
an

sk

ernes favorit-bank

Vinder af Loyalty Groups BrancheIndex Bank 2022

Læs mere: loyaltygroup.dk/brancheindex-ban

k

Det er ikke tilfældigt, at lån til andelsboliger ligger os 
særligt på sinde. Som en bank ejet af 52 fagforeninger 
ved vi nemlig, hvad fælles ejerskab kan.
Bor du i andelsbolig, er det vigtigt at få gennemgået 
dit lån med jævne mellemrum - tænk hvis ’huslejen’ 
kan blive billigere.

Du får:
• En lav, konkurrencedygtig rente
• Hurtig behandlingstid

Kontakt os og få en uforpligtende gennemgang.

Brug for 
en specialist  
i andelsbolig-

lån?

Få dit 
andelsboliglån 

tjekket 
Ring: 3370 2000

book på:  
lsb.dk/andelsbolig

- eller skriv til:  
lsb@lsb.dk


