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Orientering fra Repræsentantskabet Maj 2012 
 
 
 
Børnelisten 
 
På generalforsamlingen den 29. marts 2012 blev det vedtaget – med tilbagevirkende kraft – at 
ophæve aldersgrænsen på 15 år for opskrivning på børnelisten. 
 
Det betyder, at børn under 15 år nu kan blive skrevet på børnelisten og få anciennitet fra deres 
fødselsdato eller fra den dato, deres forældre flyttede ind i ejendommen, såfremt sidstnævnte er 
senere end fødselsdatoen. Børn, der er fyldt 15 år og allerede er skrevet op på børnelisten, vil få 
ændret deres anciennitet på samme måde. 
 
For at få børn tilføjet eller anciennitet ændret på børnelisten skal forældrene rette henvendelse til 

repræsentantskabet senest 31. juli 2012. Børnene falder i forskellige kategorier, alt efter alder og 
forældrenes indflytningstidspunkt samt om de allerede er skrevet på børnelisten. 
 

BØRN, DER ER SKREVET PÅ BØRNELISTEN 
 

1. Børn, der er skrevet på børnelisten (eller havde mulighed for det) før indførelsen af 15-års 
reglen 

 Disse børn beholder deres nuværende anciennitetsdato. Forældrene skal ikke foretage sig noget. 
 
2. Børn, der er skrevet på børnelisten efter indførelsen af 15-års reglen falder i tre kategorier: 
 

2.a Børnenes forældre boede i VCH, da barnet blev født 
 Repræsentantskabet har allerede de oplysninger, der skal bruges (fødselsdato/opnoteringsdato/ 
 forældres indflytningsdato), så disse børn vil automatisk få tilrettet deres anciennitetsdato. 

Forældrene skal ikke foretage sig noget. 
 

2.b Børnenes forældre er flyttet til VCH efter barnets fødsel, og forældrenes navn står på 
grundfondsbeviset 

 Repræsentantskabet har allerede de oplysninger, der skal bruges (fødselsdato/opnoteringsdato/ 
 forældres indflytningsdato), så disse børn vil automatisk få tilrettet deres anciennitetsdato. 

Forældrene skal ikke foretage sig noget. 
 

2.c Børnenes forældre er flyttet til VCH efter barnets fødsel, men forældrenes navn står 
IKKE på grundfondsbeviset (samboendes børn fra tidligere forhold) 

 Forældrene skal henvende sig til repræsentantskabet senest 31. juli 2012 med kopi af barnets 
dåbs-/navneattest samt udskrift fra borger.dk, der viser, hvornår forældrene er flyttet ind i 
Ved Classens Have. 
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BØRN, DER IKKE ER SKREVET PÅ BØRNELISTEN 

 

3. Børn under 15 år 
 Ønsker man sine børn opskrevet på børnelisten, skal forældrene henvende sig til repræsentant-

skabet senest 31. juli 2012 med kopi af barnets dåbs-/navneattest samt udskrift fra borger.dk, der 
viser, hvornår forældrene er flyttet ind i Ved Classens Have.  

 
4. Børn over 15 år, der ikke er skrevet på børnelisten 
 Ønsker man sine børn opskrevet på børnelisten, skal forældrene henvende sig til 

repræsentantskabet med kopi af barnets dåbs-/navneattest samt udskrift fra borger.dk, der viser, 
at forældrene bor i Ved Classens Have. Efter 1. august 2012 skal henvendelse ske til KAB. 

 
Frit lejde-periode 
Ovenstående tilføjelser/ændringer kan finde sted i perioden maj til og med juli 2012. Efter 1. august 
vil alle uanset alder få anciennitet fra den dag, de lader sig skrive op på børnelisten. 
 
Skriftlig henvendelse 
Henvendelser kan ske per mail til ejendomskontoret@vch.dk (skriv Børnelisten i emne-feltet) eller 
ved at benytte ejendomskontorets postkasse i Classensgade 52. 
 
Når alle rettelser er modtaget ved udgangen af juli måned, vil repræsentantskabet sammen med 
KAB sørge for, at der udskrives nye opnoteringsbeviser til alle på børnelisten. Alle eksisterende 
opnoteringsbeviser vil blive annulleret. Alle på listen vil herefter få brev fra KAB med de nye 
opnoteringsbeviser. Nytilskrevne på listen vil ligeledes få tilsendt opkrævning på 200 kr. Beløbet 
skal indbetales til KAB, for at opnoteringen er gyldig. Dem, der allerede er skrevet op på listen, 
men får nyt opnoteringsbevis, vil ikke blive opkrævet yderligere gebyr. 
 
Den nye børneliste vil være tilgængelig på ejendomskontoret, så snart arbejdet med registreringen 
er fuldført. Dette forventes at ske ultimo august. 
 
Der tildeles ikke lejligheder via børnelisten, før den nye børneliste er på plads. 
 
Er der spørgsmål til ovennævnte, er beboerne velkommen til at ringe til Marie-Louise Kauman på 
35 55 13 09 (aften). 
 

De venligste hilsener 
Repræsentantskabet 

 

 

 
Udskrift fra borger.dk  
 
Log in på www.borger.dk med NemID 
Vælg Min Side (øverst til venstre) 
Klik på fornavnet 
I ruden Mine personlige oplysninger vælges Se alle oplysninger om dig selv i CPR-registret 
Herefter åbner automatisk et nyt vindue med CPR-registret 
Vælg Registerindsigt (øverst til venstre) 
Marker tekst fra og med NAVN (nuværende) til og med dato, der står ud for Flyttet den: xx.xx.xxxx 

Udskriv markeringen 
 


