
Dagsorden  

Debataften i ABF Enghøj torsdag d. 28. maj kl. 19.30 

1. Velkomst ved bestyrelsen 

2. Præsentation af Valuarvurdering og mulig betydning for foreningen 

3. Præsentation af 3 nye scenarier for fremtidig renovering af foreningens bygninger og deraf følgende finansiering. 

Scenarierne har som forudsætning at foreningen overgår til valuarvurdering  

4. Diskussion af de 3 nye scenarier (se bilag nedenfor) 

 Økonomiske perspektiver 

 Praktiske/byggetekniske perspektiver (fordele og ulemper) 

5. Opsamling på diskussion 

6. Afrunding 
 

Bilag 

De følgende sider præsenterer oplægget til debataftenen i ABF Enghøj d. 28. maj 2015. 

I materialet har bestyrelsen justeret 3 forskellige scenarier for hvordan renoveringen af foreningens bygninger kan iværksættes og 

finansieres. De oprindelige scenarier blev præsenteret på debataftenen d. 19. marts 2015. 

De 3 nye scenarier har som forudsætning at foreningen anvender den nye valuarvurdering. Derudover er der som sidst taget afsæt 

i den tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan som Kuben har udarbejdet for os, og i lånetilbud fra Realkredit Danmark. 

I materialet er der lagt vægt på hvad der skal laves, og hvordan det vil påvirke henholdsvis huslejen og andelsværdien. 

Scenarierne er oplæg til diskussion. Det er ikke forslag der skal stemmes om. De endelig forslag vil blive stillet til den 

ekstraordinære generalforsamling d. 13. juni 2015. 



Scenarie 1A 
Vi laver alle de ting der er lagt op til i vedligeholdelsesplanen, plus fugtproblemer ved halvmurene i 9 huse, konsulentbistand og uforudsete udgifter. Ifølge Kuben 

er de udgifter anslået til ca. 6,5 millioner. 

Påvirkning af huslejen Ifølge kreditforening og revisor vil den årlige ydelse på det nye lån kunne dækkes af vores nuværende husleje. Ydelsen på det 
nye lån er ca. 350.000 kr., afhængig af renteudviklingen. I vores nuværende budget har vi ca. 400.000 kr. til ydelse, udover de 
ca. 220.000 kr. vi betaler i renter på nedsparingslånet. 
 
Lånet vil altså betyde at vi kan holde os inden for den eksisterende husleje, men uden at have noget stort overskud. 
Usikkerheden er mest renteudviklingen og om Kubens anslåede priser holder. 
 

Påvirkning af andelsværdien Hvis vi gør brug af valuarvurderingen, kan vi fint hensætte 6,5 millioner, således at andelsværdien ikke vil falde som følge af 
renoveringerne. 
 

 

 

Scenarie 2A 
Vi låner alle 6,5 millioner nu for at opnå den lave rente der er lige nu. Vi bruger imidlertid kun nogle af pengene nu, og sætter de mest nødvendige renoveringer i 

gang nu. Det er vinduer og døre i boliger, fugtskader ved halvmure, facader og sokkel, varmeanlæg, byggestillads og lift, samt konsulentbistand og uforudsete 

udgifter. Det beløber sig i alt til ca. 3,5 millioner. Vi udsætter således udskiftning af alle tage og døre og vinduer i fælleshus. 

Løsningen betyder, at vi får nogle udgifter til renter for lån af penge vi ikke skal bruge nu. Til gengæld sikrer vi os en fast lav rente, og vi vil kunne gøre noget 

arbejde med kort varsel, fx hvis det viser at vi bliver nødt til at skifte tagene tidligere. Til gengæld kender vi ikke udgifterne til de arbejder skal udføres senere 

(udskiftning af alle tage og af vinduer i fælleshus). Vi kan ikke forvente at få nogen rente af betydning af de penge vi har stående. 

Påvirkning af huslejen Samme som i scenarie 1 
  

Påvirkning af andelsværdien Samme som i scenarie 1 
 

 



Scenarie 3A 
Vi låner kun de 3,5 millioner vi skal bruge nu for at lave vinduer og døre i boliger, fugtskader ved halvmure, facader og sokkel, varmeanlæg, byggestillads og lift 

samt konsulentbistand og uforudsete udgifter. 

Det vil betyde at vi ikke får flere udgifter end nødvendigt til renter nu. Til gengæld er renten, når vi skal ud at låne til udskiftning af alle tage og til nye vinduer i 

fællehuset, ukendt. 

Påvirkning af huslejen Huslejen vil ikke umiddelbart blive påvirket, og der vil være et overskud i den nuværende husleje, som vi kan bruge til at spare 
op til de næste forbedringer og til uforudsete udgifter. 
 

Påvirkning af andelsværdien Hvis vi anvender valuarvurderingen, kan vi rette op på det lille fald i andelsværdien der kom med den sidste årsrapport. 
Derudover vil andelsværdien ikke blive påvirket af at låne 3,5 millioner 
 
Hvis vi anvender valuarvurderingen, vil vi med dette scenarie forlods have lavet hensættelser, så andelsværdien ikke vil blive 
påvirket, når vi senere laver resten af renoveringerne. 
 

 


