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Få en skræddersyet aftale

Newsec står for administrationen i næsten 1300 
foreninger i Danmark, og vi ved, hvad der er vigtigt 
ude i foreningerne. Derfor kan vi sikre, at den daglige 
drift er i orden.

Newsec tilbyder alle foreninger skræddersyede 
administrationsaftaler, som passer til foreningens 
behov.
Sammen sikrer vi, at jeres visioner, alle de praktiske 
og juridiske opgaver samt økonomien går op i en 
højere enhed.

God rådgivning og en masse fordele

Med en administrationsaftale i Newsec får I mulig-
hed for at bruge alle de kompetencer, vi har i Newsec.

I kan få hjælp til byggeprojekter i vores projektafde-
ling og hjælp til for eksempel tinglysning og andre 
juridiske gøremål i vores juridiske afdeling. 

Vores særlige fordelsprogram betyder, at foreningen 
og dens beboere kan opnå fordele hos forskellige 
leverandører, som vi stoler på. 

De bedste digitale værktøjer

Jeres forening får adgang til vores online værktøjer 
som NETejendom, der giver jer mulighed for at følge 
alle dispositioner i foreningen.

Derudover får I en foreningshjemmeside, der sikrer, 
at alle beboere er opdateret med de nyeste 
dokumenter.

I 2018 blev det muligt at få adgang til Den Digitale 
Generalforsamling, hvor beboerne kan deltage i 
afstemninger og generalforsamlinger online 
uafhængig af tid og sted.

Hvad administrerer Newsec?

• Andelsboligforeninger

• Ejerforeninger

• Grundejerforeninger

• Gårdlaug

• P-laug

• Bådlaug

•  Kolonihaveforeninger 
og meget mere...

Hos Newsec er der plads til både store og små 
andelsboligforeninger, og med kontorer i Lyngby,
Næstved og Aarhus dækker vi hele landet. Vi taler 
gerne med jer om, hvad vi kan tilbyde jeres forening.

FORENINGSADMINISTRATION



Alle aftaler indeholder

•  En personlig administrator, der er jeres forenings 
daglige kontakt i Newsec

•  En personlig controller, der tager sig af foreningens 
regnskaber og budgetter

•  NETejendom, som er bestyrelsens 24 timers online-
værktøj

• Begrænset juridisk og byggeteknisk rådgivning

• Gratis deltagelse i Gå-Hjem-Møder for bestyrelsen

•  Fordelsprogrammer, der giver jeres forening store 
besparelser

•  Gratis servicetjek i forbindelse med opstart af 
administration.

Byggeteknisk og juridisk rådgivning

Indeholdt i administrationen får I adgang til begrænset 
byggeteknisk og juridisk rådgivning, og der er altid 
mulighed for yderligere hjælp.

Det kan I vælge til

• Byggesagsadministration

• Låneomlægning

• Bygherrerådgivning

• Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner

• Vurdering af lejligheder

• Flyttesyn

• Inspektørordning

• Energioptimering og -rådgivning

• Servicetjek af ejendomme

• Udarbejdelse af erhvervs- og boliglejekontrakter

• Hjælp til udlejning af ledige lokaler

• Tinglysningsekspeditioner

•  Juridisk bistand i forbindelse med vedtægts-
ændringer, forslag til kommende generalforsamling 
og kontraktgennemgang.

• Personale og løn.

Fordelsprogram

Administration ved Newsec giver mulighed for, at 
foreningen og dens beboere kan opnå fordele hos 
vores forskellige leverandører.

Vi arbejder hele tiden på at gøre fordelsprogrammet 
bedre, og der kan blandt andet opnås fordele hos 
forsyningsselskaber, på forsikringer, ejendoms-
mæglere, el-installatører og mange flere.

Hos Newsec træffes vi alle hverdage indenfor 
normal kontortid.
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