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Forberedelse

En god forberedelse giver en god generalforsamling, så forberedelse, 

forberedelse, forberedelse … 
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Forberedelse
Ordinær generalforsamling

• Gennemgå foreningens vedtægter + evt. husorden

• Gennemgå frister

• Gennemgå indkaldelse + evt. bilag

• Gennemgå indkomne forslag

• Gennemgå årsrapport og budget

• Gennemgå vedligeholdelsesplan (konklusion)

• Gennemgå referat fra sidste ordinære generalforsamling
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Forberedelse
Ordinær generalforsamling
• Afholdes 1 gang årligt:

– A/B: Typisk 4 måneder efter regnskabsårets udløb, fx
• ”senest med udgangen af april måned” eller 
• ”inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb” (ABF § 21, stk. 2)

– Bemærk der kan være frist i vedtægterne om, at GF skal annonceres 4 uger inden 
afholdelsen.

– E/F: 
• ”inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb” (NV § 9)

TBB1999.222Ø: Ordinær generalforsamling i E/F blev holdt i marts, selvom vedtægterne foreskrev, at 
generalforsamlingen skulle holdes i april. Landsretten udtalte: Den formelle fejl havde ikke betydning for 
afstemningsresultatet, og den protesterende ejer havde ikke været afskåret fra at varetage sine 
interesser 
 Generalforsamlingen var gyldig 
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Forberedelse
Gennemgå frister

Indkaldelsesvarsel til ordinær generalforsamling:

A/B: 14 dage (ABF § 22)

Datoen for GF skal være kendt senest 4 uger før

E/F: Mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel (NV § 9, stk.1)

Indkaldelsesvarsel til ekstraordinær generalforsamling:

A/B: Varslet kan nedsættes til 8 dage (ABF § 22)
E/F: Mindst 2 ugers varsel (NV § 11, stk. 2)
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Bemærk særlige krav til indkaldelsen:
A/B: ABF-vedtægt § 21, stk. 3
E/F: NV § 11, stk. 3
Bestyrelsen sikrer formalia jf. dom 
U2008.60 Ø
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Forberedelse
Praktik omkring generalforsamlingen

• Hvad er generalforsamlingens forløb, herunder arbejdsfordelingen mellem 
bestyrelse og dirigent

• Hvem byder velkommen
• Hvem er dirigent og referent
• Bestyrelsen skal være aktiv og føre foreningen igennem 

generalforsamlingen (det er ikke dirigentens generalforsamling)
• Er der modtaget yderligere forslag der skal behandles på GF
• Bestyrelsen skal være enige om tilgangen og roller aftalt (!)
• Bestyrelsen skal lytte, men være fast og ikke være bange for at gå til 

afstemning!
• Valg til bestyrelse (genvalg/nye kandidater)
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Forberedelse
Hvem skal orientere medlemmerne om nye forslag?

A/B: Forslag som ønskes behandlet på den OGF, skal være formanden i hænde senest 

8 dage før GF. Der kan ikke indsendes forslag til en XGF. (ABF § 22, stk. 2). 

Et forslag kan kun behandles på GF, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller 

andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før GF er gjort 

bekendt med, at det kommer til behandling. (ABF § 22, stk. 3)

E/F: Forslag til behandling på GF skal være bestyrelsens formand i hænde senest 3 

uger før GF. Forslag inkl. nødvendige bilag mv. skal gøres tilgængelige for ejerne 

senest 1 uge før GF. (NV § 10, stk. 2)
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Beslutninger
Retskilder 

Du skal kende retsgrundlaget for foreninger:

• Ejerlejlighedsloven (EJL) + Andelsboligloven (ABL)

• Anden lovgivning

• Vedtægterne

• Fast praksis

• Generalforsamlingen

• Bestyrelsen

• Retspraksis

• Sædvane
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Beslutninger
Retskilder 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
Generalforsamlingen træffer alle (ramme) beslutninger vedrørende ejendommen / foreningen

Dog begrænset af:
1. Lovgivningen og vedtægterne
Beslutninger skal være mulige efter lovgivningen og foreningens vedtægter
GD2022/14V - Ejers stemmeret kunne ikke suspenderes ved restance til E/F (EJL § 3)
GD2022/11V – Vedtægtsændring om  begrænsning af medlemmernes valgbarhed til bestyrelsen 
var i strid med EJL § 3.
TBB2022.475 KBH – Vedtægtsændring der indskrænkende erhvervsandelshavers fremlejeret, 
tilsidesat i medfører af ABL § 7i  

2. Formål, stiftelsesgrundlag og karakter 
Beslutning skal falde inden for foreningens formål og følge naturligt af, hvad man må forvente, 
når man køber en lejlighed i den pågældende forening
GD 2012/99Ø: Luksuriøs tagterrasse og tagboliger var uden for foreningens formål
 Forslaget krævede enstemmighed
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Beslutninger
Begrænsninger i beslutningskompetencen

3. Almindelige foreningsretlige grundsætninger
– Lighedsgrundsætningen

Alle medlemmer skal behandles ens 
GD 2020/26B: Myndighedskrav kan sætte grænser for lighedsgrundsætningen

– Forøgelse af medlemmernes forpligtelser
U2010.2073Ø: Etablering af lyslederkabler i fortov krævede enstemmighed i 
grundejerforening

– Forskydning af retsstillingen mellem medlemmerne
GD 2014/02B: Forslag om opsparing til vedligeholdelsesfond forhøjet pr. 
lejlighed frem for efter fordelingstal krævede enstemmighed

– Indgreb i velerhvervede rettigheder (kontraktsret)
GD 2015/34V: Nedlæggelse af vaskekælder, som fremgik af vedtægten
ABF § 5, stk. 2 om hæftelse: Krænkelse af 3. mandsrettigheder ved fjernelse 
af solidarisk hæftelse (står ikke i alle vedtægter det skal godkendes af 3M)
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Beslutninger
Stemmevægt 

Andelsboligforeninger: (ABF § 22, stk. 5)

Hver andel er lig én stemme. (1. pkt. i bestemmelsen)

NB: Enkelte vedtægter kan indeholde bestemmelser, hvor en lejlighed kan have 

flere stemmer (fx 2 stemmer pr. andel)/indskud.

Ejerforeninger: (EJL § 3, stk. 1)

Stemme efter fordelingstal

Stemme efter antal / 1 stemme pr. lejlighed

Husk at kontrollere vedtægter!
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Beslutninger
Stemmemajoritet 

Beslutninger kan træffes med følgende flertal:

• Simpelt flertal

• Kvalificeret flertal (Flere varianter)

• 4/5 flertal

• 9/10 flertal

• Enstemmighed / Samtykke fra de der stilles ringere 
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Beslutninger
Simpelt flertal

Konserverende (vedligehold), sædvanlige og/eller nødvendige dispositioner

Uvæsentlige forandringer/forbedringer/forhold

Eksempel:

Beslutning om godkendelse af beretning, regnskab, budget, valg af 

bestyrelsesmedlemmer, almindelige forslag

Simpelt absolut flertal (Forslag)

Over halvdelen af de afgivne stemmer 

Simpelt relativt flertal (Valg)

Flere stemmer end nogen anden af de foreliggende muligheder
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Beslutninger
Simpelt flertal

Andelsboliger (ABF § 23, stk. 1)
Beslutninger, der ikke er omfattet af stk. 2, 3 eller 4, kan, såfremt mindst 1/5 af 
samtlige mulige stemmer er repræsenteret, vedtages med simpelt flertal.

Ejerforeninger (NV § 3):
Generalforsamlingen træffer beslutninger med simpelt flertal efter fordelingstal, 
medmindre andet følger af ejerlejlighedsloven eller denne normalvedtægts §§ 4-6.
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Beslutninger
Kvalificeret flertal

Andelsboliger

Eksempel på 2 x 2/3 flertal, jf. ABF § 23, stk. 2:

• Vedtægtsændringer 

• Nyt indskud

• Regulering af indbyrdes forhold mellem boligafgift

• Iværksættelse af arbejder over en vis økonomisk størrelse

• Henlæggelse til arbejder over en vis økonomisk størrelse

• Optagelse af ”usikre” lån 
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Beslutninger
Krav til 2 x 2/3 flertal - Andelsbolig

2/3 medlemmer/stemmer til stede OG et flertal på 2/3 af ja- og nej stemmer

Fx 75 ja/nej stemmer ud af 100 mødt, da 25 stemmer blankt, så er 50 ja stemmer nok, dvs. ikke ses som 2/3 
ud af 100 men 2/3 ud af 75

ABF § 23, stk. 2:
Beslutninger […] kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er 
repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nej stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige 
stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer for 
forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et 
flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

NB: Gammel formulering i ABF-vedtægten:
Forslag […] kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er 
repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af tilstedeværende stemmer. […]

SPØRGSMÅL: Kan man afholde 2 GF’er samme dag for at vedtage med 2 x 2/3 flertal? 
Dvs. på forhånd indkalde til GF kl. 19 og igen kl. 20… 

Utrykt afgørelse af 7. november 2008 fra Københavns Byret
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Beslutninger
Spørgsmål

Skal udskiftning af tag i A/B vedtages med simpelt flertal eller 2 x 2/3-flertal?

ABF § 23:

Beslutninger, der ikke er omfattet af stk. 2, 3 eller 4, kan, såfremt mindst 1/5 af samtlige mulige stemmer er 
repræsenteret, vedtages med simpelt flertal.

Stk. 2: Beslutninger om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem 
boligafgiften, om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvor en beregnet 
finansiering ud fra  ydelsen på et sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på 
mere end 25%, om henlæggelse til forbedrings- eller istandsættelsesarbejder med et beløb, der årligt 
overstiger 25% af den hidtidige boligafgift og om optagelse af afdragsfrie lån, nedsparringslån, 
rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidige ydelser er usikker, og 
hvor der ikke er et maksimum på fremtidig ydelse, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3
af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 2/3 af ja- og nejstemmer.  
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Beslutninger
2 x 4/5 flertal - Andelsbolig

- Salg af fast ejendom

- Foreningens opløsning

4/5 af medlemmer/stemmer skal være til stede OG 4/5 skal stemme for

ABF § 23, stk. 3 / ABL § 7, stk. 2:

Beslutninger […] kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke 

mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 

4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på 

denne kan forslaget vedtages endeligt med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, 

uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

(Ikke hvis vedtægtsbestemmelse med lavere flertalskrav før 22. april 2020)
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Beslutninger
Simpelt flertal

Ejerforeninger

Dispositioner der anses for sædvanlige eller nødvendige som led i en forsvarlig 

forvaltning af ejendommen (konserverende dispositioner) 

vs. 

Dispositioner hvis formål er ændringer, forbedringer mv. - Behov for 

mindretalsbeskyttelse?

22



www.ejd.dk

Beslutninger
Simpelt flertal

Ejerforeninger

Generalforsamlingens almindelige kompetence bestemmes i dansk ret ikke alene ved 

sondringen mellem udelukkende konserverende foranstaltninger og foranstaltninger, 

der har karakter af forbedringer (fornyelse og ændringer), men ved udskillelse af ikke-

nødvendige foranstaltninger, der samtidig er af større betydning.

Ejerforeningens almindelige kompetence omfatter således 1) ret til at træffe alle til  

ejendommens bevarelse og udnyttelse sædvanlige eller nødvendige dispositioner, men 

herudover – 2)  ret til at træffe dispositioner, hvis formål er ændring og fornyelse af 

ikke nødvendig karakter, når de dog ikke er af den i normalvedtægtens § 1, stk. 4, 

forudsatte vigtighed. (Peter Blok, Ejerlejligheder s. 497)
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Beslutninger
Kvalificeret flertal

Ejerforeninger

NV § 4 – 2/3-flertal
Generalforsamlingens beslutninger om væsentlige forhold træffes med tilslutning fra 
mindst 2/3 af ejerne i foreningen efter fordelingstal og antal, medmindre andet følger 
af ejerlejlighedsloven eller denne normalvedtægts §§ 6-7. Beslutninger om væsentlige 
forhold omfatter: 
1) Vedtægtsændringer. 
2) Begrænsning af ejernes ret til korttidsudlejning, jf. § 30, stk. 2. 
3) Sikkerhedsstillelse, jf. § 31. 
4) Fordeling af forbrugsudgifter og lignende efter andet end fordelingstal, hvor dette 

fører til, at hver ejer vil komme til at betale for sit individuelle, faktiske forbrug.

(Fortsættes på næste planche)
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Beslutninger
Kvalificeret flertal

NV § 4 – 2/3-flertal
Stk. 2. Beslutninger om væsentlige og varige ændringer eller andre væsentlige dispositioner 
over fællesejendommen træffes med tilslutning fra mindst 2/3 af ejerne i foreningen efter 
fordelingstal og antal, jf. dog § 6. Beslutninger om væsentlige og varige ændringer eller andre 
væsentlige dispositioner over fællesejendommen omfatter især følgende eller lignende 
beslutninger: 
1) Godkendelse af elevator- eller altanprojekter, såvel ved etablering af nye altaner, 

udvidelse af eksisterende og ændringer af fællesejendom, som en sådan beslutning 
medfører. Udgifterne i forbindelse med sådanne projekter skal afholdes af de ejere, der 
opnår fordele derved, uanset om de pågældende har stemt for projektet eller ej. 

2) Salg af fællesejendom, herunder inddragelse af bagtrappeareal, dele af lofts-, eller 
kælderrum og lignende til enkelte af ejerlejlighederne eller salg af en ejerlejlighed 
tilhørende ejerforeningen. Som en del af godkendelsen af en sådan disposition kan 
generalforsamlingen beslutte, at fordelingstallene skal justeres, så en erhververs 
fordelingstal fremover svarer til ejerlejlighedens forholdsmæssige andel uanset 
fordelingstallet for det overdragne fællesareal eller ejerlejlighed.

(Fortsættes på næste planche)
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Beslutninger
Kvalificeret flertal

NV § 4 – 2/3-flertal
(Fortsat – fra forrige planche)

3) Indgåelse af aftaler om eksklusiv brugs- eller benyttelsesret til fælles ejendom
såsom leje eller brug af kælderrum, loftsrum, parkeringspladser eller lignende, hvis 
retten gøres uopsigelig i mere end 5 år. 

4) Beslutning om indretning af nye tagboliger på fællesejendom, jf. 
ejerlejlighedslovens § 5, stk. 7. 

GD 2021/30H – E/F's generalforsamlingsbeslutning om frasalg af E/F's loftsareal til 
4. sals ejerlejlighedsejerne til udvidelse af disse (knopskydning) var ugyldig, da 
vedtægten krævede enstemmighed blandt de fremmødte. Endvidere var
beslutningen, der vedrørte udvidelse af eksisterende ejerlejligheder 
(knopskydning), ikke omfattet af dagældende EJL § 7a (nu § 5, stk. 7)
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Beslutninger
Kvalificeret flertal

NV § 5 fornyet grundlag vedr.  ved 2. behandling
Vedtages et forslag efter § 4 ikke med det fornødne flertal på generalforsamlingen, 
men har det på generalforsamlingen opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de 
repræsenterede ejere efter fordelingstal og antal afholdes der ekstraordinær 
generalforsamling inden 8 uger. På den ekstraordinære generalforsamling kan 
forslaget, uanset antallet af repræsenterede ejere, vedtages med 2/3 af de afgivne 
stemmer efter fordelingstal og antal.
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Beslutninger

NV § 6 – 9/10-flertal
Beslutninger om salg af større grundarealer eller betydelige fælles bestanddele, der 
ikke medfører, at den enkelte ejerlejlighedsejers forpligtigelser over for ejerforeningen 
forøges, kan træffes med tilslutning fra mindst 9/10 af ejerne i foreningen efter 
fordelingstal og antal. 

28



www.ejd.dk

Beslutninger

NV § 7 – Vetoret
Vedtægtsændringer og beslutninger, hvorved retsstillingen mellem ejerne forskydes, 
og beslutninger, der medfører indskrænkninger i særrettigheder, eller medfører at 
ejerne pålægges yderligere forpligtelser, kræver samme flertal som de 
vedtægtsændringer, der omfattes af §§ 4 og 6, samt tillige samtykke fra de ejere, hvis 
retsstilling forringes. 

Dette gælder dog ikke, såfremt andet følger af ejerlejlighedsloven eller 
normalvedtægtens §§ 4 og 6, herunder at der foretages mindre, nødvendige 
justeringer af fordelingstal, hvor beslutninger efter § 6 nødvendiggør det.
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Beslutninger
Quorumkrav

Ejerforeninger:

Ingen quorumkrav ved simpelt flertal (NV § 3)

U1: 2/3 flertal, kræver flertal fra 2/3 af alle medlemmer efter antal og efter 

fordelingstal (NV § 4)

U2: Revision = Minimum ¼ af medlemmer skal stemme for (NV § 20)

U3: 9/10 flertal = Salg af større grundarealer el. betydelige fælles bestanddele der     

ikke medfører at den enkelte ejers forpligtelser overfor E/F forøges (NV § 6)
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Beslutninger
Spørgsmål 

Mindstekrav til fremmøde

Hvordan tolkes en situation, hvor der skal behandles et punkt om sletning af 
minimumskravet på 1/5 på en GF og folk senere går, efter forslaget er vedtaget og der 
efterfølgende er yderligere afstemninger på XGF (fx byggesag)?

Ændringer gælder fra det tidspunkt ændringspunktet er vedtaget eller?
• AB fra vedtagelse
• EF fra tinglysning eller vedtagelse? 

GD2008/25V – E/F’s vedtægter der ikke var tinglyst var gældende for køber

EJL § 5, stk. 2 - Normalvedtægtens bestemmelser er gældende, medmindre de er 
fraveget ved gyldig beslutning.

EJL § 5, stk. 3 - Er tinglysning ikke sket, og ekstingveres fravigelsen af NV i medfør af 
TL § 1, stk. 2, bortfalder fravigelsen i forhold til samtlige ejere i ejerforeningen.
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Beslutninger
Generalklausul 

ABL § 7i: 
På en andelsboligforenings generalforsamling må der ikke træffes beslutning, som 
åbenbart er egnet til at skaffe visse andelshavere eller andre en utilbørlig fordel på 
andre andelshaveres eller andelsboligforeningens bekostning. Tilsvarende gælder for 
beslutninger, der påfører en eller flere andelshavere en utilbørlig ulempe.

EJL § 4 / NV § 8 (ikrafttræden 1. juli 2020):
Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at 
skaffe visse ejere eller andre en utilbørlig fordel på andre ejeres eller ejerforeningens 
bekostning. Tilsvarende gælder for beslutninger, der påfører en eller flere ejere en 
utilbørlig ulempe.

OBS - Vær opmærksom på, at reglen om døde stemmer ikke længere gælder (tidl. EJL 
§ 2, stk. 4)
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Gennemførelse
Huskeliste 

Hvad skal medbringes til generalforsamling:

• Vedtægter

• Husorden

• Årsrapport og budget

• Evt. vedligeholdelsesplan

• Referat fra forrige ordinære og ekstraordinære GF

• Medlemsliste

• Stemmesedler/stemmetæller

• Regnemaskine/smartphone
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Gennemførelse  
Adgang og fuldmagter

1. Hvem har adgang til generalforsamlingen?

– Medlemmerne

– Ægtefæller/samlevere/myndige husstandsmedlemmer

– Befuldmægtigede, herunder advokater, andre beboere og øvrige

2. Hvor mange fuldmagter må hvert medlem/befuldmægtigede stille med?

– Begrænset/ubegrænset antal

3. Hvem kan få fuldmagt til GF? (ABF § 22, stk. 5 og NV § 12, stk. 2)

A/B: Ægtefælle/reg.partner, myndigt husstandsmedlem eller anden andelshaver

E/F: En myndig person (herunder et myndigt husstandsmedlem) eller bestyrelsen

- Ægtefælle/reg.partner/samlever kræver ikke fuldmagt i E/F 

4. Brevstemmer kan kun lade sig gøre, såfremt dette udtrykkeligt fremgår af vedtægten  ABF 

eller NV giver ikke mulighed herfor
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Gennemførelse
Hvem må hvad på GF

Andelsbolig

Regler = ABF-vedtægt § 22, stk. 4:

1. Andelshavere: Tale-, stemme-, og forslagsret

2. Ægtefælle/reg.partner: Tale-, stemme-, og forslagsret

3. Myndigt husstandsmedlem: Tale-, stemme-, og forslagsret

4. Personlig rådgiver: (Taleret, hvis nævnt i vedtægt)

5. Revisor: Taleret

6. Administrator: Taleret

7. Bestyrelsens gæster: Taleret

Ejerforening

Regler = NV § 12:

1. Ejerne: Tale-, stemme-, og forslagsret

2. Ægtefælle/reg.partner/samlever: Tale-, stemme-, og 

forslagsret

3. Myndigt husstandsmedlem: Taleret

4. Myndig person: Tale-, stemme-, og forslagsret (hvis 

fuldmagt)

5. Bisiddere eller rådgivere: Taleret

6. Revisor: Taleret

7. Administrator: Taleret

8. Bestyrelsens bisiddere og gæster: Taleret
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Gennemførelse, Dagsordenen

Pkt. 1. Valg af dirigent (ansvar og kompetence) 

Pkt. 2 Beretningen

Pkt. 3 Regnskabet

Pkt. 4 Budgettet

Pkt. 5 Vedligeholdelsesplan (hvis en del af dagsorden)

Pkt. 6 Forslag

Pkt. 7 Bestyrelsen

Pkt. 8 Suppleanter

Pkt. 9 Rådgivere

Pkt. 10 Eventuelt 
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Gennemførelse
Pkt. 1. Valg af dirigent

a) Formanden byder velkommen og foreslår dirigent

b) Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig, hvis:

• Indkaldelse er sket rettidig

• Indkaldelsesmåden er fulgt

• Dagsorden er iht. vedtægterne

• Sted for afholdelse er korrekt

• Der er fremmødt nok: Quorum? 

c) Husk også valg af referent og evt. stemmetællere

d) Oplys altid at referat er et beslutningsreferat

Ændring af dagsordenens rækkefølge? Kan man det?
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Gennemførelse 
Pkt. 1. Dirigentens ansvar og kompetence 

• Generalforsamling indkaldt jf. vedtægten

• Registrering af de fremmødte og kontrol af fuldmagter

• Kontrollere at krav til min. antal fremmødte er opfyldt

• Sørge for, at dagsorden følges og at spørgsmål mv. behandles under rette punkt

• Undersøge og oplyse om, hvilken type flertal og fremmøde et forslag kræver, samt om 

der evt. skal afholdes ekstraordinær generalforsamling

• Afgør hvordan vedtægten skal fortolkes

• Kan omredigere forslag, der ikke umiddelbart kan sættes til afstemning

• Afgør hvad der kan ses som værende besluttet
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Gennemførelse 
Pkt. 1. Dirigentens ansvar og kompetence 

• Skal oplyse forsamlingen om afstemningsresultater og beslutninger 

• Afgør om afstemning kan udelades, såfremt ingen gør indsigelse

• Afgøre talerrække og taletid mv.

• Skal træffe nødvendige afgørelser til opretholdelse af ro og orden

• Skal kontrollere at emner på dagsordenen behandles

• Skal kontrollere at emner behandles i logisk rækkefølge

• Afgør hvorvidt fotografering og båndoptagelse må finde sted

• Afgør om generalforsamlingen skal suspenderes i kortere/længere tid

• Afgør, om afstemning skal ske skriftligt, selvom vedtægten ikke foreskriver det

OBS – visse vedtægter angiver at restance udelukker deltagelse i GF
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Gennemførelse
Pkt. 2 Beretningen

Beretningen forelægges som oftest af formanden

Dirigenten skal vide, om beretningen skal tages til efterretning eller godkendes

Har en forkastet beretning nogen retsvirkning?

Eller er det mistillid til bestyrelsen? Mistillidsvotum? 
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Gennemførelse
Pkt. 3 Regnskabet

Årsrapporten kan gennemgås af revisor,  administrator eller bestyrelsesmedlem

Gennemgang af de væsentligste poster, samt poster der afviger fra budgettet

– Efter evt. spørgsmål sættes årsrapporten til afstemning
– Bemærk: Godkendelse angår kun, at årsrapporten er korrekt opgjort og 

fremlagt
– Godkendelse er ikke ensbetydende med GF’s tilkendegivelse af, at den ikke vil 

gøre bestyrelsen juridisk ansvarlig

Særligt ang. valg af andelskrone  se næste slide
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Gennemførelse
Regnskab – Andelsbolig

• Beregningen af andelskronen gennemgås i praksis efter 

behandling af årsrapporten – bør dog være en del heraf
– Nøgletal
– Centrale økonomiske nøgleoplysninger (Bilag 4 

gennemgås og føres til referat)

• Tjek i vedtægten om andelskronen kan fastsættes til under 

den maksimale værdi efter ABL § 5. 

Typisk formulering lyder:

– ABF § 14: ”Generalforsamlingens prisfastsættelse er 

bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat 

en højere pris”

• Er andelsværdien fastfrosset?
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Fastfrysning af ejendommens værdi
ABL § 5, stk. 3

Uanset stk. 2 kan ejendommens værdi på baggrund af en gyldig vurdering foretaget inden den 1. 
juli 2020 efter stk. 2, litra b eller c, fastholdes i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen 
den 1. juli 2020 eller senere vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af 
andelsværdier. 

En vurdering af ejendommens værdi efter stk. 2, litra b, der ikke er lagt til grund for fastsættelse 
af andelsværdier, kan alene fastholdes efter 1. pkt., hvis det dokumenteres ved en note i 
årsregnskabet eller en revisorerklæring fremlagt på generalforsamlingen, at vurderingen er 
indhentet inden den 1. juli 2020. 

Anvendes en efter 1. pkt. eller 2. pkt. fastholdt vurdering som grundlag for fastsættelse af 
andelsværdier, skal det fremgå af en note til årsregnskabet, at andelsværdierne som vedtaget på 
generalforsamlingen er fastsat på baggrund af en fastholdt vurdering.

www.ejd.dk

Gennemførelse
Regnskab - Andelsbolig
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Gennemførelse
Regnskab – Andelsbolig

• Ved ændringsforslag til andelskronen sættes bestyrelsens forslag altid først?

– Opnås flertal bortfalder ændringsforslag?

– Rette model: højeste værdi til afstemning først!

• I referatet skal det tydeligt fremgå, hvad andelskronen blev fastsat til

– BEMÆRK ”regel fra 1. januar 2012”: hvis ændring i andelskronen, så nyt 

regnskab!

– Husk også at skrive om værdi er fastfrosset

• Kan bestyrelsen indhente valuarvurdering uden GF’s accept?
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Gennemførelse
Regnskab – Ejerforening

• Ikke samme formkrav som ved A/B’er 

• Man skal være opmærksom på foreningens:

- Likviditet ift. kapitalopsparing/grundfond

- Aktiver og passiver hænger sammen ift. fælleslån
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Gennemførelse
Pkt. 4 Budgettet

• Budget kan forelægges af revisor, administrator eller bestyrelsesmedlem

• Tjek vedtægten, om det skal godkendes eller tages til efterretning

• Forhøjelse af fællesbidrag/boligafgift – max grænse?

• Angiv altid hvad der besluttes i kr. eller procentstigning og pr. hvilken dato

• Ændringsforslag til forhøjelse af fællesbidrag/boligafgift, der ligger over 

bestyrelsens forslag? Afvises eller godkendes de?

• Hvor længe gælder et budget?

• Hvilket flertal skal et budget vedtages med?

• Vedtages et budget tilbage til årsskæring eller frem i tiden?

• Udlodning /nedsættelse af betaling - skal det beskattes ? 
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Gennemførelse
Pkt. 5 Vedligeholdelsesplan

• Vedligeholdelsesplan kan forelægges af administrator eller bestyrelsesmedlem

• Tjek vedtægten, om den skal godkendes eller tages til efterretning
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Gennemførelse
Pkt. 6 Forslag

• Redigér forslag, så de umiddelbart kan sættes til afstemning

• Kan forslag opretholdes af andre, hvis det trækkes af forslagsstiller?

(HUSK altid at spørge om nogen vil have forslaget genfremsat/behandlet)

• Er det et ”formkrav” til forslagsstiller, at man skal være mødt på GF?

• Klarhed over hvilket flertal, som kræves / Quorumkrav ang. forslag?

• Ændringsforslag skal være mindre vidtgående end det oprindelige forslag. 

– Mest vidtgående forslag skal sættes til afstemning først. Hvis dette forkastes, så stemmes der 

om ændringsforslag.

• Før hver afstemning præciseres det, hvad der stemmes om og hvordan der 

stemmes (hvilket flertal)
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Gennemførelse
Spørgsmål forslag

Med hvilket flertal vedtages ændring af husorden?

Skal lejerne indkaldes til en generalforsamling i en andelsboligforening hvis husorden 

skal ændres?

Skal lejerne indkaldes til en generalforsamling i en ejerforening hvis husorden skal 

ændres?

Se lejelovens § 193:

Stk. 1 Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde vedtage en husorden. Den skal være gældende, medmindre 
udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette.
Stk. 2. I ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og i ejendomme, der ejes af andelsboligforeninger, skal samtlige beboere 
indkaldes til det beboermøde, der træffer afgørelse om husordenen. For hver beboelseslejlighed kan afgives én stemme.
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Gennemførelse
Pkt. 7 Bestyrelsen

1. Dirigenten skal vide:

– Hvem er på valg og skal formanden vælges særskilt

– Valgperiode (er der indtrådt suppleanter/andre?)

– Modtagers genvalg (bør fremgå af indkaldelse)

– Har bestyrelsen kandidater til ledige poster?

2. Ved flere kandidater til posterne, da bestemmer dirigent afstemningsmetode, hvis 

intet er nævnt i vedtægten
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Gennemførelse
Pkt. 7 Bestyrelsen

3. Hvis valgperiode ikke fremgår af vedtægten (eller praksis i foreningen), er 

valgperioden 1 år.

4. Mulige udfordringer:

– Hvad gør dirigent, hvis der ingen bestyrelse er/stiller op?

– Hvad siger vedtægterne og tegningsreglerne herom?

– Kan man have et ”forretningsministerium”? 

– Skal der indkaldes til ny GF? Eller skal foreningen måske opløses?
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Gennemførelse
Pkt. 8 Suppleanter

ABF § 26, stk. 4: Der vælges 1 eller 2 suppleanter / NV § 9: Eventuelle suppleanter 

• Hvis intet fremgår af vedtægten, skal der ikke vælges suppleanter

• Hvis valg af 1. og 2. suppleant eventuelt separat afstemning

• Valgperioden er 1 år, med mindre andet fremgår af vedtægten

• Kan der vælges flere suppleanter end vedtægtens antal?

• Hvad hvis der ikke kan vælges nogle suppleanter?
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Gennemførelse
Pkt. 9 Rådgivere

Valg af revisor/administrator m.v.

• Dirigenten skal sikre sig, om bestyrelsen anbefaler genvalg

• Dirigenten skal have gjort sig klar, hvilken afstemningsprocedure der skal følges, hvis der er 
flere kandidater 

• Mulighed for indlæg om valg?

• Ændringsforslag/nye emner?

• Husk at takke for valget!
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Gennemførelse
Pkt. 9 Eventuelt

• Alt kan diskuteres – INTET KAN VEDTAGES!

• Dirigenten bør ikke afskære diskussioner, men runde af ved uddebatteret emne

• Vejledende afstemninger/tilkendegivelser fra forsamlingen kan dog tillades

• Nedsættelse af have-, sommerfestudvalg m.v. kan man det under eventuelt?

• Eventuelt hører ikke med på en XGF
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Efterbehandling
Input til de gode referat

• Undersøg kutyme for udarbejdelse af referat

• Sprog

• Konsekvens

• Referatets indhold – referatet skal kunne stå alene + evt vedlagte forslag

• Angiv dato og sted

• Indled med gengivelse af dagsorden

• Oplys antal fremmødte, herunder fuldmagter og samlet fordelingstal

• IKKE navne men hellere lejlighedsnummer

• Underskrift og dato på referatet evt. kun dirigent
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Efterbehandling 
Forslag til hvad I kan skrive i referatet 

Eksempler: 

• Beslutningsreferat

• Beretningen

• Andelskronen

• Boligafgift/fællesudgift

• Forslag

• Bestyrelsen

(Se katalog i materialesamlingen) 
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Efterbehandling
Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning (inkl. angivelse af formand) samt valgperiode skal 

angives for hele bestyrelsen og suppleanter.

Dvs. fx:

Joakim v. And, formand (på valg 2023)

Rip (på valg 2022)

Rap (på valg 2022)

Rup (på valg 2023)

Anders And, 1. suppl. (på valg 2022)

Fedtmule, 2. suppl. (på valg 2023)
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Efterbehandling
Konklusioner

Forslag på konklusioner i referatet

• Efterretning

• Vedtaget uden afstemning

• Vedtaget med flertal

• Foreløbigt vedtaget

• Budgetvedtagelse

(Se katalog i materialesamlingen)
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Efterbehandling
Administrators huskeliste

• Ny andelsværdi/krone STRAKS ændres/indtastes i system – KUN I A/B

• Materiale på plads/opdateres  årsrapporten og budget

• Evt. ekstrafakturering

• Referat udarbejdes til best. og sættes opdatering til opfølgning, så det kan komme rettidigt til 

medlemmerne 

• Regulering af boligafgift/fællesbidrag

• Bestyrelsen opdateres i administrations-/onlinesystem

• Bestyrelsen legitimeres (hvert 3 år)

• Mæglerbesvarelse opdateres

• Udarbejdes nøgletalsoplysningsskema i A/B’er

• Evt. andre procedurer vedr. foreningen gennemløbes og opdateres

• Referat modtaget og sendes til medlemmer (OBS der kan være frist for modtagelse)

• Proces rykkes til næste år og gentages
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