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Oversigt over ændringer i regelsæt efter kongressen 2018:  
 

Forbundsvedtægt Gældende fra 

Opdateret beskrivelse af Forbundets formål og virke, så den afspejler 
nutiden 

1. januar 2019 

Opdaterede beskrivelser af mandater og opgaver i Forbundets 
organer og udvalg mv., så de afspejler nutiden 

1. januar 2019 

Sproglige tilpasninger, præciseringer og justeringer 1. januar 2019 

Passivt medlemskab udgår 1. januar 2019 

Storstrøms Kreds nedlægges og lægges ind under Midt- og 
Østsjællands Kreds 

1. januar 2019 

Andelshaveforeninger kan vælge at benytte vurderingsreglerne fra 
december 2012 i stedet for de nuværende vurderingsregler 

1. januar 2019 

 
 

Kredsvedtægt Gældende fra 

Opdateret beskrivelse af formål og virke 1. januar 2019 

Opdaterede beskrivelser af mandater og opgaver 1. januar 2019 

Sproglige tilpasninger, præciseringer og justeringer 1. januar 2019 

Foreninger der er i restance må ikke stemme på 
kredsrepræsentantskabsmødet 

1. januar 2019 

 
 

Lejekontrakt og standardlejevilkår Gældende fra 

NY obligatorisk lejekontrakt for nyttehaver uden huse eller uden 
medlemsejet bebyggelse 

1. januar 2019 

Tilpasninger som følge af persondataforordningen 1. januar 2019 

Pligt til brandforsikring  Medlemmer med den 
obligatoriske lejekontrakt fra 
efter 1. januar 2016 

Sproglige tilpasninger, præciseringer og justeringer 1. januar 2019 

 
 

Vurderingsregler Gældende fra 

Kredsrepræsentantskabet kan beslutte at centralisere al vurdering i 
kredsen helt eller delvist. I så fald må den enkelte forening ikke 
længere vurdere 

1. januar 2019  

Pris for åbne overdækkede terrasser opført efter 1. januar 2019 
sættes ned 

1. januar 2019 

Der er ikke længere mulighed for udokumenterede tillæg for byggeri 
opført efter 1. januar 2019 

1. januar 2019 

Decimalberegningen i systemet er præciseret i reglerne 1. januar 2019 
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Mulighed for dokumenteret tillæg ved bjælkehytter med bjælker 
under 70 mm, hvis sælger kan dokumentere at pris er højere end 
system foreslår 

1. januar 2019 

Maksimalprisen for løsøre fastfryses på 65.000 kr. uden 
indeksregulering 

1. januar 2019 

Etablering af landsdækkende evalueringsfunktion, der skal koordinere 
uddannelse samt følge udviklingen i vurderinger på landsplan, 
evaluere brugen af systemet mv. Hovedbestyrelsen fik mandat til at 
fastsætte de nærmere opgaver i funktionen 

Arbejdet startes op i 2019 

Krav om at alle vurderingsmænd har været på kursus og at de 
vedligeholder deres kompetencer. Som konsekvens heraf vil 
rettigheder til systemet blive givet og frataget centralt i samarbejde 
med foreningen 

Arbejdet startes op i 2019 men 
konsekvenser træder først i 
kraft 1. januar 2020 

Hovedbestyrelsen fik mandat til at fastsætte et grundgebyr for 
vurderinger, som skal bruges til at finansiere evalueringsfunktionen. 
(Gebyret er pt. 0 kr.) 

1. januar 2019 

Vurderingsudvalget må ikke udgøre et flertal i bestyrelsen eller 
omvendt 

1. januar 2019  

Præciseringer af ansvar, gyldighedsperiode, dokumentationskrav, 
genoptagelse, ankeudvalgets opgaver mv.  

1. januar 2019 

 

 
 
 
 


