
Husejerforeningen af 1891 
Dronning Olgas Vej 2A, ST. TH. 

2000 Frederiksberg 

1 | 4 

 

INFORMATION TIL MEDLEMMER 
UPLOADET TIL WWW.HUSEJERFORENINGEN1891.DK 
 
 
 
 
 
 
 

København, den 27. juni 2018 
 
 
Husejerforeningen af 1891 indsætter Professionel Administration 
 
Husejerforeningen af 1891 vil med dette brev informere foreningens medlemmer 
om, at bestyrelsen har indgået aftale med en professionel administrator om at 
overtage ejendomsadministrationen pr. 1. juli 2018. I det efterfølgende vil du/I kunne 
læse om, hvorfor vi har indgået denne aftale og hvordan beslutningsprocessen er 
forløbet, hvad aftalen indebærer, hvem den nye administrator er samt hvilke 
opgaver han/hun overtager og ikke overtager fra foreningen.  
 
Vi er ikke i tvivl om, at overgangen til professionel administration vil medføre en del 
spørgsmål fra medlemmerne, og har gjort vores yderste for at besvare de 
væsentligste i dette brev. Men der vil med stor sandsynlighed komme spørgsmål, 
som vi ikke får besvaret i nedenstående. Har du/I supplerende spørgsmål, vil vi bede 
dig/jer om at sende dem til os på mail til administration@husejerforeningen1891.dk, 
gerne seneste den 31. juli med ”Spørgsmål til Professionel Administration” i 
emnefeltet. Vi vil derefter forsøge at besvare dem alle skriftligt i et samlet brev til 
medlemmerne senest den 14. august. Såfremt vi modtager spørgsmål efter den 31. 
juli og opfølgende spørgsmål efter den 14. august, vil vi gøre vores bedste på at 
besvare dem hurtigst muligt derefter. 
 
 
Beslutningen om at indsætte professionel administrator 
Bestyrelsen har truffet en enstemmig beslutning om at indgå en aftale om 
professionel ejendomsadministration. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe denne 
beslutning iht. foreningens vedtægter, paragraf 3 stk. 5 om bestyrelsens 
administrationsansvar.  
 
Beslutningen er blevet truffet på baggrund af den udfordrende situation, som 
foreningen de seneste år har befundet sig i, og som er blevet redegjort for både i 
skriftlig kommunikation til medlemmerne og på de seneste generalforsamlinger. Det 
drejer sig i al væsentlighed om at sikre en lovmæssig administration og at få styr på  
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foreningens økonomi, både indtægter og udgifter, så vi kan sikre at foreningen også 
består i fremtiden.  
 
 
Beslutningsprocessen og valg af professionel administrator 
Som I ved, har bestyrelsen arbejdet hen mod professionel administration siden 
sommeren 2017. Det har været en omfattende opgave, særligt fordi, det har været 
afgørende for bestyrelsen at en eventuel administrator ville påtage sig at forestå 
ejendomsadministrationen i foreningens ånd, hvilket ikke er sædvanlig praksis 
blandt professionelle ejendomsadministratorer, der arbejder ud fra deres egne, 
standardiserede aftaler.  
 
Selve arbejdet er foregået i flere etaper. I første omgang har bestyrelsen med 
udgangspunkt i Ejendomsforeningens Danmarks aftalegrundlag og etiske normer 
udarbejdet et aftaleoplæg, som ville gøre det muligt at sammenligne forslag fra 
forskellige administratorer. I samme periode undersøgte bestyrelsen forskellige 
ejendomsadministratorer, og valgte på den baggrund, at kontakte fire 
administratorer, der efter vores mening var kvalificerede. De fire er DEAS, Newsec 
Datea A/S, Herbo-Administration A/S og Lind Property Management. De to 
førstnævnte er blandt de største på markedet i Danmark, mens sidstnævnte er 
mindre virksomheder. Ingen bestyrelsesmedlemmer, hverken tidligere eller 
nuværende, har gjort opmærksom på interessekonflikter, personlige eller 
professionelle, ifm. udvælgelsen af disse fire potentielle administratorer.  
 
I anden etape sendte vi aftaleoplægget til samtlige administratorer og bad dem om 
at svare på, i hvilken udstrækning de var villige til at påtage sig 
ejendomsadministrationen på det grundlag. På baggrund af deres besvarelser, 
indledte bestyrelsens forretningsudvalg et forhandlingsforløb med alle fire.  
 
På baggrund af forhandlingsforløbene med de udvalgte professionelle 
administratorer, har bestyrelsen besluttet at indgå en aftale med Lind Property 
Management. Virksomheden ejes og ledes af Henrik Lind Husen, en særdeles 
erfaren og, naturligvis, godkendt ejendomsadministrator.  
 
Som nævnt, var det vigtigt for bestyrelsen at finde en administrator, som ville 
påtage sig ejendomsadministrationen i foreningens ånd. I praksis betyder det, at 
aftalen i væsentlig udstrækning er tilpasset vores forening. Dertil kommer, at den 
indgåede aftale er den mest økonomisk gunstige, som det var muligt for bestyrelsen 
at opnå. Ikke mindst har administrator accepteret en lang række krav, som 
bestyrelsen har opstillet for at minimere risikoen for foreningen i forbindelse med 
overgang til professionel administration.  
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En af de væsentligste problemstillinger, som har optaget bestyrelsen meget, er 
netop, at beslutningen om professionel administration er irreversibel i nogen 
udstrækning (dvs. beslutningen er svær at omgøre). Denne risiko har vi efter vores 
mening minimeret med den indgåede aftale.  
 
 

• For det første har vi aftalt en prøveperiode på et halvt år.  
• For det andet vil administrationen i det halve år fortsat foregå fra 

foreningens lokaler og i foreningens systemer, således at vi vil være i stand 
til at foretage tilsyn med administrationen, og ikke mister evnen til at 
administrere selv.  

• For det tredje, giver overgangsperioden os tid og mulighed for at udarbejde 
og indføre de nye forretningsgange som et effektivt samarbejde med en 
professionel administrator kræver.  

• For det fjerde har vi med denne aftale kunne sikre foreningens 
administration mod risiko for at administrationen i tilfælde af kritisk sygdom, 
konkurs og lignende kan overdrages til anden side med så lidt forstyrrelse 
for foreningen som muligt. 

• Sidst, men ikke mindst, har vi med den indgåede aftale i en vis udstrækning 
kunne sikre os mod, at administrationen ikke bliver dyrere end forventet og 
budgetteret.  

 
 
Aftalen med professionel administrator 
Aftalen med Lind Property Management er afgrænset til selve 
ejendomsadministrationen. Virksomheden vil fra denne dato varetage al 
administration vedrørende foreningens lejemål og dertil knyttede 
ejendomsadministrative opgaver. Fremover vil det således ikke være foreningen, 
men derimod administrator, der kommer til at opkræve huslejer, godkende interne 
vedligeholdelsesudgifter, svare på spørgsmål vedrørende lejemål, med mere.  
 
Bestyrelsen vil fremover fokusere på foreningsadministrationen, der ikke er dækket 
af aftalen, herunder administration af medlemmer og tildeling af lejligheder. 
Derudover vil bestyrelsen stadig varetage de finansielle opgaver, så som optagning 
og omprioritering af lån, investering i ejendomme og lignende.  
 
Der er selvfølgelig områder af ejendomsadministrationen og 
foreningsadministrationen, der overlapper hinanden. Et af de væsentligste områder 
er ejendommenes vedligeholdelse. For så vidt angår disse områder, vil bestyrelsen 
og administrator arbejde tæt sammen.  
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Medlemskontakt fremadrettet 
Selvom foreningen med overgangen til professionel administration ophører med at 
være den primære kontakt for lejere for spørgsmål angående lejemålet, vil vi 
naturligvis fortsat være tilgængelige for medlemmerne. Vi vil således fortsat have 
åbent den 2. og 4. onsdag i måneden i tidsrummet 19.00 til 20.00, som minimum 
frem til den 31. oktober. Efterfølgende vil vi evaluere i hvilken udstrækning, det 
fortsat er nødvendigt at holde åbent på disse tidspunkter, ligesom vi vil tilstræbe at 
etablere nye kanaler for at kommunikere med og inddrage medlemmerne i 
foreningens virke. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Husejerforeningen af 1891 


