
VI KENDER ANDELSBOLIGMARKEDET

Omkostningskontrol og 
overblik
Via vores onlineadgang kan I 

løbende følge med og vurdere 

omkostningsudviklingen i forhold 

til det vedtagne budget. Det giver 

mulighed for at reagere hurtigt, 

hvis der skulle opstå overskridel-

ser eller andre afvigelser.

CEJ er pioner inden for administration af andelsboligforeninger – et 

marked, der er i vækst som følge af det stigende salg af udlejnings-

ejendomme. 

Vores andelsboligforeninger varierer fra 10 
til 700 boliger pr. forening. Vi er specialiserede og har 

nogle af markedets mest kompetente og erfarne rådgivere – vi er 

her for at aflaste jer i bestyrelsen.

Professionel rådgivning

Med CEJ er I garanteret professionel rådgivning 

med løbende nyhedsorientering, konsekvensvurde-

ring og anbefalinger.

Overvejer foreningen, fx at låne til et nyt tag, 

tænker vi hele vejen rundt med eventuel udvidelse 

af tagetagen, påvirkningen af andelskronen m.m. 

Aflastning
Bestyrelsesarbejde i andelsboligforeninger er en 

frivillig, ofte ulønnet bibeskæftigelse, og det er vores 

opgave at aflaste jer mest muligt. Derfor går vi ak-

tivt ind og hjælper fx i forbindelse med andelsover-

dragelser, der ellers er særdeles tidskrævende for 

bestyrelsen.

Lejere
Har I lejere i ejendommen, 

kan vi desuden hjælpe jer 

med kontakten til beboer-

repræsentationen, beregning 

af omkostningsbestemt leje, 

lejeforhøjelse i forbindelse med 

forbedringer, varsling af skatter 

og afgifter m.m.

... så læg trygt foreningen i vores kyndige hænder. 
Med udgangspunkt i jeres ønsker og behov, er det 

vores fornemmeste opgave altid at gøre jer trygge.



Ejerforening

20%

Omkostningskontrol og overblik
Via vores onlineadgang kan du løbende følge med og vurdere 

omkostningsudviklingen i forhold til det vedtagne budget. Det giver 

mulighed for at reagere hurtigt, hvis der skulle opstå overskridelser 

eller andre afvigelser.

CEJ har en lang tradition for administration af 
ejerforeninger i ejendomme af alle typer og stør-
relser. 
Af vores samlede portefølje udgør ejerforeninger 
ca. 20% 

Professionel rådgivning
Med CEJ er I garanteret professionel rådgivning med løbende ny-

hedsorientering, konsekvensvurdering og anbefalinger, der optimerer 

ejendommens drift og afkast inden for gældende lovgivning.

Vores erfarne advokater står klar med kompetent juridisk bistand fx i 

forbindelse med vedtægtsfortolkning og dirigenterhverv.

Aflastning
Bestyrelsesarbejde i ejerforeninger er en frivillig, 

ofte ulønnet bibeskæftigelse, og det er vores op-

gave at aflaste jer mest muligt.

Ejers låneindfrielse af fælleslån i forbindelse med  
salg i ejerforeningen gør salgsprocessen til en 
kompliceret og tidskrævende affære for besty-

relsesmedlemmerne. Vi tænker hele vejen rundt i 

forbindelse med optagelse af fælleslån, således at 

afstemning og individuelle indfrielser bliver sikre.

… så læg trygt din investering i vores kyndige hænder 
Med udgangspunkt i jeres ønsker og behov, er det 

vores fornemmeste opgave altid at rådgive jer og 
gøre jer trygge.

EJERFORENINGENS FORLÆNGEDE ARM

I trit med markedsudviklingen
Vi holder også foreningens pant ajourført i henhold 

til jeres vedtægtsbestemmelse med ændrings-

forslag, hvis I er ude af trit med markedsudviklingen.



Det er billigere at forebygge end at helbrede, og 

derfor er der penge at spare ved løbende at ved-

ligeholde sin ejendom. Hos CEJ anbefaler vi, at alle 

ejendomme får udarbejdet en vedligeholdelsesplan. 

En vedligeholdelsesplan omfatter:
• Besigtigelse af tag, klimaskærm, trapper, kælder

og tekniske installationer

• En gennemgang af ejendommen med vicevært og

ejer/bestyrelse

• Kortfattet beskrivelse og forudsætninger for

budgettal

• Udarbejdelse af et 10-årigt vedligeholdelses-

budget

• Alle opgaver tildeles en teknisk prioritet

• Fotodokumentation

• Afholdelse af møde med ejer/bestyrelse for revi-

sion af rapporten

• Skriftlig rapport med bilag
• Et klart og overskueligt billede af ejendommens

tilstand

Energimærker og skadesstatistik fra 

forsikringselskaber indarbejdes i vedligeholdelses- 
planen.

I CEJ’s inspektørafdeling udarbejder vores erfarne 

medarbejdere med byggeteknisk uddannelse ved-

ligeholdelsesplaner med udgangspunkt i en grundig 

gennemgang af ejendommen og i samråd med 

administrator.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN OG BUDGET                                             

Drift og vedligeholdelse er en væsentlig udgiftspost i en ejendoms 

budget. Det er derfor vigtigt, at pengene bliver brugt til de rigtige formål 

og på de rigtige tidspunkter, således at vedligeholdelsesopgaverne ikke 

er uforudsete eller pludselig kræver akut afhjælpning.

Planlægning og prioritering af vedligeholdelsesopgaverne er derfor 

nøglen til en sund økonomi for ejendommen og dermed en effektiv 

bygningsdrift.   

En vedligeholdelsesplan giver et grundigt overblik over ejendommens 

vedligeholdelsesmæssige tilstand fra kælder til kvist. Den er et godt 

arbejdsredskab for en ejer eller en bestyrelse, der ønsker et overblik 

over ejendommens tilstand og et værktøj til at planlægge de større 

økonomiske opgaver for ejendommen de kommende år.

I dag kræver flere banker og realkreditinstitutter, 
at der foreligger en vedligeholdelsesplan, hvis der skal lånes penge 

til arbejder i ejendommen.

Vedlige-

holdelse?



ENERGISTYRING

Energistyringsaftale
For at sikre, at registreringen sker, anbefaler vi, 

at der indgås en aftale om energistyring, inkl. 

opfølgning på drift af de tekniske installationer. 

Vi sikrer opfølgning på ejendommens drift og 

forbrug af el, vand og varme:

- Elektronisk driftsjournal udarbejdes for hver

ejendom

- Driftsjournaler sendes pr. mail til den ansvarlige

for driften på ejendommen (ejer/bestyrelse/

vicevært)

- Driftsjournalen udfyldes hver måned af vice-

vært/energiansvarlig

- Måleraflæsninger indtastes hver måned via

internettet i Min Energi (energistyringsprogram)

- Vi sender en mail, hvor vi kommenterer

forbrugsdata, afkøling, driftsforhold mv hvert

kvartal

- Årsforbrug og kommentarer hertil, budget for

kommende år mv udarbejdes én gang årligt

Energimærke
I Danmark skal bygninger større end 60 m² energimærkes. 

Energimærkningen har primært til formål at give et overblik over 

bygningens teoretisk beregnede energiforbrug. På den måde vises, 

hvor stor en besparelse der kan opnås på varme-, el- og vandfor-

bruget. Derudover fungerer energimærkningen som en form for 

varedeklaration, når en bygning handles eller udlejes. 

Det er pr. 1. september 2012 ikke længere lovpligtigt at foretage 

månedlig aflæsning af forbrugsmålere på ejendommen. CEJ mener 

dog stadig, at måleraflæsning hver måned er et godt værktøj til 

løbende at holde øje med ejendommens energiforbrug. CEJ 

anbefaler, at der foretages opfølgning på de månedlige registre-

ringer minimum fire gange årligt for at kunne kortlægge driftspro-
blemer og energibesparelser. Dermed vil fejl ved installationernes 

drift, dårlig afkøling, store afvigelser i forbrug mv blive opdaget, og 

fejludbedring kan igangsættes hurtigt.

Min Energi 

CEJ Ejendomsadministration tilbyder energistyring på ejendomme 

i administration via energistyringsprogrammet Min Energi. Pro-

grammet er WEB-baseret, og det sikrer, at de månedlige aflæs-

ninger lagres i programmet, så varmemester, administrator og 

ejer/bestyrelse løbende kan følge forbrugsudviklingen på 

ejendommen. CEJ’s energiansvarlige kommenterer forbruget hvert 

kvartal, og der sikres en tæt dialog med driftspersonalet eller 
bestyrelsen, således at eventuelle driftsproblemer, overforbrug og 

lignende bliver fanget løbende. 

ENERGISTYRING OG ENERGIMÆRKE
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