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Introduktion

Dokumentet, du læser nu, er et overblik over vores administrationsydelser til

ejerforeninger. På de kommende sider vil du se, at dokumentet er lidt anderledes

end ved andre administrationsselskaber.

Det skyldes, at vi som frivillige i vores egne ejerforeninger kender til

frustrationerne ved uigennemskuelige administrationsaftaler. Vores ydelser og

handelsbetingelser er derfor baseret på samme værdisæt som vores software: det

skal være enkelt at bruge, nemt at forstå og til en rimelig pris. Spørg endelig, hvis

du er i tvivl om, hvad grundlaget for en aftale med os er.

Om Vores Administration

Vores Administration er en del af Foreningsservice ApS, der er en software- og

administrationsvirksomhed fra Aarhus, som er stiftet af ejerforeningsformænd.

Det er kort sagt den virksomhed, vi selv havde brug for, da vi blev formænd i vores

egne ejerforeninger.

Vi startede med at udvikle administrationssystemet kaldet MinEjerforening, så vi

kunne slippe for medlemslister på papir, regnskaber i Excel og mange andre

problemer, vi stødte på. For flere foreninger har vores software dog ikke været

nok, da de har behov for et administrationsselskab til at overtage kassererens

opgaver. Vi har derfor udvidet vores team med en række økonomier, der kan

hjælpe foreninger med deres administration gennem Vores Administration.

Netop dette er værd at huske på, når I vælger administrationsselskab. Vores

Administration består nemlig udelukkende af økonomer med erfaring fra den

frivillige verden, en tilknyttet jurist og softwareudviklere. Det betyder, at vi kan

hjælpe jer med foreningsadministration og software, men ikke i sager der f.eks.

kræver byggesagkyndig viden eller arkitektbistand.

Det er vigtigt for os, at I ved det, når I indgår et samarbejde med os, så der er fuld

gennemsigtighed. Vi vil hellere love for lidt end for meget.
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Prisoversigt
For at gøre pris og betaling overskuelig har vi en simpel prisstruktur med 2

forskellige pakker: basis og plus. Basis er for jer, der har en kasserer, der ordner

betalinger, og primært ønsker vores assistance til bogholderiet. Plus er for jer, der

ønsker, at vi overtager og udfører jeres fulde administration, herunder at stå for

betalinger fra jeres netbank.

Pakkerne er sammensat sådan, at størstedelen af alle foreninger kan få dækket

deres administrationsbehov gennem pakkerne. Det betyder, at I ikke behøver at

tilkøbe ydelser eller betale dyre timepriser for ekstra arbejde. Begge pakker har et

oprettelsesgebyr, der er med til at sikre en god og ordentlig overdragelse fra den

nuværende administrator til Vores Administration. Oprettelsen betales kun én

gang.

Oprettelse og overdragelse

Oprettelse og overdragelse dækker over de ydelser, der ligger til grund for en god

overdragelse fra kasserer eller administrationsselskab. Dette indebærer

opstartsmøder, onboarding, upload af informationer og evt. adgang til bank og

andre services.

Ydelse Basis Plus

Oprettelse 5.000 kr. 5.000 kr.

Årligt abonnement

Det årlige abonnement er den egentlige betaling for administrationen af jeres

forening. Aftalen er bunden i 1 år og løber tidsubegrænset. Aftalen kan opsiges

senest 3 måneder inden løbende periodes udløb og betales for perioder af 1 år.

Det årlige abonnement, består af en grundydelse og en tillægsydelse pr.

husstand. Grundydelsen dækker de udgifter, der er til den grundlæggende

administration, som der er ved alle foreninger uanset størrelse. Tillægsydelsen

dækker den administration, der er sammenhængende med den enkelte

husstand.
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Ydelse Basis Plus

Grundydelse 10.000 kr. 15.000 kr.

Tillægsydelse pr. husstand 500 kr. 600 kr.

Priseksempler

For at overskueliggøre prisstrukturen har vi udarbejdet nedenstående

priseksempler. Eksemplerne indeholder grundydelsen og tillægsydelsen for det

nævnte antal husstande.

Ydelse Basis Plus

Ejerforening med 10 husstande 15.000 kr. 21.000 kr.

Ejerforening med 25 husstande 22.500 kr. 30.000 kr.

Ejerforening med 50 husstande 35.000 kr. 45.000 kr.

Ejerforening med 100 husstande 60.000 kr. 75.000 kr.
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Overblik over administrationsydelser

Nedenstående tabeller indeholder informationer om alt det, der er indeholdt i

vores to pakker. Når der står inkluderet, så betyder det, at vi arbejder på opgaven

indtil den er løst. Der er derfor eksempelvis ingen grænser for, hvor mange bilag I

kan indsende, eller hvor mange gange årligt jeres kontingent skal opkræves.

Hvis I er i tvivl om, hvad de enkelte ydelser indeholder, så er I altid velkomne til at

kontakte os for uddybning.

Generel administration

Ydelse Basis Plus

Oprettelse af foreningen i MinEjerforenings

online administrationssystem

Inkluderet Inkluderet

Online arkivering og opbevaring af foreningens

dokumenter

Inkluderet Inkluderet

Adgang til udsendelse af mails gennem

MinEjerforenings online administrationssystem

Inkluderet Inkluderet

Årligt online budget- og regnskabsmøde Inkluderet Inkluderet

Online møde med nyvalgt formand og kasserer Inkluderet Inkluderet

Generel mail- og telefonsupport Inkluderet Inkluderet

Medlemsadministration

Ydelse Basis Plus

Oprettelse af nye medlemmer Inkluderet Inkluderet

Opdatering af medlemsinformationer Inkluderet Inkluderet

Fjernelse af persondata efter ønske iht. GDPR Inkluderet Inkluderet
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Forbrugsregnskab

Ydelse Basis Plus

Administration og bogføring af

aconto-betalinger fra forbrugsregnskabet

Inkluderet Inkluderet

Kontingent

Ydelse Basis Plus

Opkrævning af kontingent via kreditkort (gebyr

til kortudbyder afregnes særskilt)

Inkluderet Inkluderet

Opkrævning af kontingent via faktura eller

Mobilepay

Inkluderet

efter aftale

Økonomi og regnskab

Ydelse Basis Plus

Bogføring af indsendte fakturaer Inkluderet Inkluderet

Kontrol og rettidig betaling af indsendte

fakturaer

Inkluderet

Online arkivering af fremsendte bilag Inkluderet Inkluderet

Bankafstemning af indsendte kontoudskrifter Inkluderet Inkluderet

Bankafstemning direkte fra bankkonto Inkluderet

Udarbejdelse af årsregnskab og årsrapport Inkluderet Inkluderet

Udarbejdelse af budget Inkluderet Inkluderet

Overlevering til regnskabsgennemgang ved

foreningens revisor

Inkluderet Inkluderet
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Ejerydelser

Ejerydelserne er dem, som den enkelte ejer betaler direkte til Vores

Administration i forbindelse med salg af deres ejendom. Det er ikke et krav, at

ydelserne købes ved Vores Administration. Foreningens formand eller kasserer

kan selv udfylde ejendomsmæglerskemaer med videre, og så selv fakturere den

enkelte ejer i forbindelse med ejerskifte, hvis man ønsker dette.

Ydelse Basis Plus

Mæglerbesvarelse uden bilag 2.250 kr. 2.250 kr.

Mæglerbesvarelse med bilag 3.000 kr. 3.000 kr.
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Tilkøb

Vores pakker er sammensat efter, at de skal kunne dække

administrationbehovene for lang størstdelen af de danske grundejeforeninger og

laug. Skulle der være yderligere ønsker fra enkelte foreninger, kan de tilkøbes for

nedenstående priser. Den faste pris er jeres sikkerhed for, at I kan tilkøbe de

ønskede ydelser, hvis jeres behov ændrer sig.

Ydelse Basis Plus

Foreningshjemmeside Oprettelse: 1.750 kr.

Abonnement: 1.750 kr. /år

Oprettelse: 1.750 kr.

Abonnement: 1.750 kr. /år

Skift af bank samt

oprettelse af nyt

bankforhold

5.000 kr. 5.000 kr.

Ekstra online budget- og

regnskabsmøde

1.500 kr. 1.500 kr.

Online deltagelse i

bestyrelsesmøde

1.000 kr. 1.000 kr.

Online møde med

nyvalgt bestyrelse

1.500 kr. 1.500 kr.
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