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EJERFORENINGER – VI ER JERES
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VELKOMMEN TIL EN ORDENTLIG
FORENINGSADMINISTRATION
Hjemmet skal være et rart sted at være, ordnede forhold, styr på tingene, færrest muli
ge bekymringer og den bedst mulige økonomi. Det er noget, de fleste værdsætter.

Det kræver, at I har en professionel
ejendomsadministrator, I som for
ening kan stole på.
I har brug for en rådgiver, der tager
ansvar, kender lovgivningen og leve
rer det aftalte til rette tid og sted
– en engageret medspiller, der ved,
hvordan der skabes stabilitet om for
eningen og dens økonomi. Derfor har
I brug for os.
Samarbejde
Det er vigtigt for os, at vi kender og
forstår jer og jeres forening godt – og
det er vigtigt for os, at I kender og
forstår os lige så godt.
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Et godt gensidigt kendskab, giver det
bedste grundlag for et tæt samarbej
de om driften af jeres ejendom. Hos
os er det en selvfølge, at I har jeres
egen faste ejendomsadministrator,
som har et godt kendskab til jeres
ejendom og til beboerne. Jeres ejen
domsadministrator er en del af et
team, der løser de opgaver, vi vare
tager for jer. Derved sikrer vi kvalitet
og stabilitet.
Faglighed og professionalisme
Administration af ejerforeninger stil
ler stigende krav til vores viden og

kompetencer. Vores medarbejdere
har en solid erfaring, som I kan træk
ke på, og de videreuddannes løbende.
Det betyder, at i samarbejdet med os,
har I mulighed for altid at være op
dateret om udviklingen inden for
gældende lovgivning, de økonomiske
muligheder og andre vigtige forhold.
Effektive it-løsninger giver os ratio
nelle og målrettede arbejdsgange.
Det betyder, at vi har bedre tid til jer.

Ejendomsadministration
– målrettet jeres behov
Ejerforeninger er forskellige, og det
betyder, at der er forskellige behov og
forskellige administrative opgaver, der
skal løses. Så det er vigtigt, at vores
forventninger til hinanden er afstemt.
Det giver det bedste udgangspunkt
for et godt samarbejde.
Vores administration er baseret på, at
I sikres stabilitet og målrettet økono
misk styring, og det er vores holdning,
at driften af en ejerforening altid bør
baseres på 5-10 årige vedligeholdel
sesplaner og budgetprognoser. På
den måde kan en forening sikre sig en
velvedligeholdt ejendom og en sund
økonomi.

Nærvær
Uanset tid og sted er vi tilgængelige
for alle, der har brug for at komme i
kontakt med os. Om I som bestyrelse
foretrækker møder, telefonisk kon
takt, eller om I ønsker at benytte jer
af vores webbaserede løsninger - det
er jeres valg. Lige meget hvilken kom
munikationsform I beslutter jer for, er
vi nærværende, og med vores svar
tidspolitik, som er en del af vores kva
litetspolitik, får I rettidige svar.
Vi administrerer ejerforeninger i hele
landet, og vi har kontorer både øst og
vest for Storebælt. Vi har udviklet
web-løsninger, der giver jer adgang til
os og til oplysninger om jeres ejendom
– hvor som helst og når som helst det
passer jer.

Spar penge og skån miljøet
At mindske energiforbruget i ejendom
men er godt for både miljøet og for
økonomien. Med vores klima- og miljø
politik i hånden rådgiver vi om tiltag,
der sætter fokus på forbruget af el,
vand og varme.
For os er det helt naturligt, at tilbyde
vores kompetence og hjælpe forenin
gen med samtlige ydelser, der er i for
længelse af ejendomsadministratio
nen. Derfor er vi jeres professionelle
samarbejdspartner.

VORES TYPISKE OPGAVER
Vedligeholdelsesplaner
Byggesagsadministration
Byggeteknisk rådgivning

PROJEKTER OG
PLANLÆGNING

Betaling af fakturaer

Energistyring

Forbrugsregnskaber
Foreningstjek

Årsregnskab

Ejerskifte
Rådgivning

ØKONOMI

Web Bestyrelse

EJENDOMMEN

Foreningens egen hjemmeside

Bogføring, bilagskontrol,
kontering og afstemning

 Koordinering med eksterne
samarbejdspartnere

Fælleslån
Inddrivelse af restancer
Budget- og budgetopfølgning
Forsikringsforhold

 Aftalehåndtering og styring af
eksterne leverandører

ADMINISTRATION
OG DAGLIG DRIFT

 Henvendelse fra beboere og
erhvervslejere
Juridisk rådgivning
Rådgivning af bestyrelser

Håndtering af vedtægtsændringer
Opkrævning/regulering af fællesudgifter

 Forberedelse af, deltagelse på og styring af
generalforsamlinger/bestyrelsesmøder
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VIL DU VIDE MERE…
Så ring eller skriv for at aftale en tid – så har vi kaffen klar.
Klik ind på deas.dk/ejerforening

DØGNVAGT
– NÅR UHELDET ER UDE …
Skader kan dukke op, når man mindst venter dem. Derfor
er alle de ejendomme, vi har ansvaret for, sikret et akut
beredskab uden for vores normale åbningstid.
Vagtcentralen sikrer, at akutte situationer håndteres
venligt og professionelt, og vores landsdækkende skade
serviceleverandør handler ud fra fastlagte retningslinjer
på den enkelte ejendom.

Vi definerer en akutskade som:
• En skade, der ikke kan afvente en udbedring.
• En skade, hvor der er fare for beboernes sikkerhed.
• En skade, som vil vokse i omfang og udgift, hvis den
ikke udbedres øjeblikkeligt.
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