
En ”værdi” diskussion.
Det er ”værdier” og anskuelser vi skal stemme om; på 
året længste dag.
En værdi de fleste nok vil erklære sig enig i. Er at vi skal tilstræbe at give verden videre, til vores 
efterkommere, i en bedre stand, end vi modtog den. Det er selvfølgelig også dejligt uforpligtende. 
Så længe vi holder os til det over ordene niveau. Men det vi skal diskutere i aften, på året længste 
dag. Bringer diskussionen, helt ned, på det konkrete og forpligtende niveau. Skal vi forsætte som 
en andelsbolig forening med en social profil. Skal vores ejendom forsat være et sted hvor man kan 
flytte ind og have råd til at bo. Selv om man høre til lavindkomstgruppen. Og skal det forsat være 
sådan at vi giver vores andele videre til de næste andelshaver, til mindre, end den højest mulige 
pris. På samme måde som vi SELV!! i sin tid, købte dem, til en pris der lå under, den højest mulige
pris vores forgængere kunne havde taget.

   Og skal det forsat være sådan, at man kan regne med at kunne sælge sin andel. Til samme pris 
som man har givet for den. Så man ikke, hvis man på grund a sygdom, arbejde i den anden del a 
landet OL.  Er nød til at sælge sin andel. Risikere at kommer til at gå herfra med en stor gæld. Hvis
vi på grund a et fald i ejendom vurderinger, eller optagelse a et stort lån, til arbejde på 
ejendommen bliver tvunget til at skrive ned.

    Havde vi, da vi sidst, havde en stor diskussion om andelsværdierne lige før finanskrisen skrevet 
helt op. Som der var forslag om. Var der nogen der var kommet i den situation. En ny offentlig 
vurdering barberet fra den ene dag til den anden 19 millioner a ejendommens værdi.

    

   Eller skal vi; fordi. VI/OS. Der bor her lige NU! Kan se en øjeblikkelig personlig fordel for 
OS/MIG, MIG, MIG. Beslutte; at det kan vi ikke tage os a. Og dermed være en del a den udvikling, 
der i stadig højre grad tvinger de mennesker der betjener os, i for eksempel, butikkerne. Ud a byen
og henviser dem, til at pendle ind, ude fra resten a Sjælland. For at servicere OS!

   Den billigste lejlighed der er nævnt i det skema vi har fået udsendt. Vil med den andelsværdi vi 
har nu på 523380 kr. I renter og afdrag på et andelsbolig lån på 5% over 20 år koste.

3422,05 kr. pr måned. Hæves prisen til max. vil renter og afdrag stige til 5291,37 kr. Man skal i den
forbindelse huske at det er den billigste lejlighed vi har. Og prisen er uden forbedringer, altan mm. 

Vil vi, så stadig være, en andelsbolig forening med en social profil?

HVOR STOR ER RISIKOEN SÅ!!!

Risikoen for at vi skal ud og nedskrive, hvis vi helt eller delvist bruger Vorres reserver til at hæve 
andelsværdierne. Og dermed, risikere nedskrivninger der vil, tilføre de nye andelshavere tab. Vil 
jeg mene er betydelig. 

For at forklare det, er det nødvendig at se lidt på historien. Når vores ejendom i sin tid, fra den ene 
vurdering, til den anden, nærmet mangedoblede sin værdi. Den kom helt op på 140 millioner. 
Skyldtes det at ejendoms spekulanter for lånte penge købte og solgte ejendomme til hinanden. 
Dette førte sammen med bolig boblen. Til at prisen, på sammenligningen udlejning ejendomme. 
Skød i vejret med raket fart. Ganske kort tid efter kom finanskrisen. Boligmarked kollapsede; 



ejendom spekulanterne gik fallit. Og det samme, gjorde en del a de banker der havde yde dem lån.
Roskilde bank og Amager banken, var kun nogen a dem. Der bliv overtaget a finansiel stabilitet. 

historisk lave renter!

   Når så; ejendom priserne ikke er faldet mere end de er. Skyldtes det at vi har historisk lave 
renter. I dag er det sådan at når en bank sætter en million a deres indlån overskud i national 
banken. Skal de betale 6500 kr. om året for at have dem opbevaret der. Det er selvfølgelig ikke en 
situation der kan forsætte. Renten vil uundgåelig stige og boligmarked og ejendom Market, i de 
dyre byer vil lige så undgålig kollapse.

For at vise hvor usædvanlig de nuværende renteniveau er ved lægger jeg lidt grafik fra 
nationalbanken.

Ejerlejlighed priserne i København er pt. Vokset meget. Den lave rente på både fastforrentede lån 
og flexlån og helt eller delvist afdrag fri Flex lån. Er meget lav. Og det giver mulighed for at byde 
meget højt for en bolig og samtidig havde en nogenlunde lav månedlig ydelse.



For at illustrere hvor meget rente betyder for hvor dyr en bolig kan sælges for kommer her nogle 
eksempler.

Hvis man forudsætter en husstand der kan betale 50000 kr. om året i renter og at vi for nemhed 
skyld ser bort fra bidrag satser mm. Vil pågældende med en rente på 0,1% kunne forrente et 
afdragsfrit, lån på 

                                                                                                                                                             
50 millioner                                                                                                                                           

Med en rente sat på 0,5 % vil de kunne forrente et lån på                                                                 
10 millioner

Med en rente sat på 2,5 % vil de kunne forrente et lån på                                                                   
2 million

Med en rente sat på 5% vil de kunne forrente et lån på                                                                       
1 million.

Med en rente sat på 10% vil de kunne forrente et lån på                                                                     
0,5 millioner 

Man kan også se på hvad det koster pr. måned at låne million over 30 år ved forskellige 
rentesatser.

I Eksempler er der ikke regnet med bidrag satser og helle ikke med skattemæssige virkninger.

0,5 %                                                                                                                                          
2991,39

2,5 %                                                                                                                                          

3936,56

5,0 %                                                                                                                                          

5300,55

7,5 %                                                                                                                                          

6824,41

10 %                                                                                                                                            

8458,91

15 %                                                                                                                                            

11894,65

FORENINGEN LÅNEBEHOV!!

Også i fremtiden vil der selvfølgelig være/blive behov for at låne finansiere store arbejder på 

ejendommen. I 2 cifret størrelse orden.



Vore fundamenter blev nævnt på vores ordinære generalforsamling. Et fremtidig mere fugtigt 

klima, gør måske vores undergrund ustabil. Der er behov for at skybrudsikre vores kældere. Vores 

koldvandledninger står for at skulle udskiftes. Vorres belysning på H. trapperne skal renoveres / 

skiftes ud til LED. Vores H. trapper trænger generelt til renovering/malerarbejde. Den del a 

ejendommen afløb, der ligger under kældergulvene er stadig de gamle støbejernsrør. De nærmere

sig 100 år. De skal formentlig skifter på et tidspunkt. Vi kunne i forbindelse med den grønne 

omstilling, blive påbud dyre isolerings arbejder på ejendommen. Vi kunne blive pålagt en gang i 

fremtiden i forbindelse med den general skybrud sikring. At gennemføre det regnvand projekt; som

vores nabo fik skindlagt. Denne gang uden tilskud.     

NOGLE ORD OM VALUARVURDERING!!

Gå vi ud på valuar marked. Vil vi nok kunne opnå en højre vurdering end den offentlige vurdering. 

Vi vil dermed også kunne opnå nogle højre andelsværdier. Det vil alt andet øge risikoen for store 

økonomiske tab, når boligmarked vender. Valuar vurderingen skal jo som vi har fået oplyst forny 

hvert 1.1/2 år. Når renten på et tidspunkt stiger. Det kan ske nærmest fra dag til dag. Hvis der 

kommer en nedadgående pris på kronen. Falder bolig og ejendom priserne. Og nedskrivningerne 

er uundgåelige. Og her vil gælde. Jo højre oppe vi er. Dets dybere fald. Dertil kommer så, at hvis 

man er højt oppe i andelsværdi. At man i det hele taget i en situation med fald på boligmarked, vil 

kunne sælge til den pris, man har lov til at tage. I begge tilfælde, har vi en situation hvor i risikerer 

at andelshavere kommer til at gå herfra med en stor gæld. Ligesom det var tilfælde på ejerbolig 

Market efter kartoffelkuren i 80, erne og efter finans krisen i 2008. Så er spørgsmålet. Vil vi det. 

Jeg mener at vi skal beslutte at de vil vi ikke. Derfor forslår jeg. 

AT VI IKKE FORHØJER VORES ANDELSVÆRDI!!

M.v.h.

Søren Petersen.
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