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HVALSØ BOLIGSELSKAB 
23. oktober 2012 

 
 
 

Indkaldelse til 
bestyrelsesmøde i 

HVALSØ BOLIGSELSKAB  
 
 
Tid: Tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 18.00. 
 
Sted: Vangkildegård. 
 
Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen, Maria Larsen, Bettina Hinrichsen, 

Knud Petersen, Lena Monrad, Thomas Stokholm, Martin Molen. 
Administrationen: Poul Reynolds og Dorte Winther Bruhn. 

 
 Punkter til dagsorden: 
 

1. Det psykiske arbejdsmiljø i Hvalsø Boligselskab. 
Bestyrelsen har udarbejdet et oplæg, som administrationen har nogle ændringsforslag til. 
Forslaget vedlægges til bestyrelsens behandling og godkendelse. 
 

X Lokale retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning og chikane. 
 
2. Status på salg af Horseager. 
Der gives en orientering på mødet. 
 

 
3. Renovering af vinduer i Horseager. 
Bestyrelsen ønsker at tage stilling til igangsætning af projekt for udskiftning af vinduer i 
Horseager. 
Der fremlægges et konkret forslag på mødet. 

 
 
4. Renovering af altangange i Peders Gård. 
Et konkret forslag til løsning af de eksisterende problemer med altangangene vil blive fremlagt 
på mødet. 
 
 
5. Ændring af vedtægterne for Hvalsø Boligselskab. 
Administrationen har gennemgået de eksisterende vedtægter og mener der er behov for at 
foretage ændringer for at leve op til kravene i lovgivningen. 
 
Forslag til ændringer vil blive gennemgået på mødet. 
 
Den eksisterende Forretningsorden for bestyrelsen er ligeledes gennemgået, men 
administrationen mener ikke der er behov for ændringer. 
 

X Forslag til ændring af vedtægter for Hvalsø Boligselskab 
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6. Strategi 2015 for Boligselskabet Sjælland. 
Ønsker bestyrelsen at komme med input til den tværgående demokratiplan. 
Kort oplæg fra Poul Reynolds. 
 

X Tværgående handlingsplan for Beboerdemokrati vedlagt. 
 
 

7. Revisionsprotokol. 
Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet på bestyrelsesmødet den 18. april 2012. 
Der foreligger intet nyt. 
 
 
8. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab 
Opsigelsesstatistik pr. 1. oktober 2012 vil blive gennemgået på mødet. 
 

 
9. Besigtigelse af affaldsordninger. 
Der aftales dato for besigtigelse af affaldsanlæg i Roskilde. 
 

 
10. Meddelelser fra afdelingerne. 
 

 
11. Meddelelser fra administrationen. 
Besvarelse af spørgsmål fra sidste møde 
- Retssag mod tidligere kasserer i Laurbærhaven. Der er nu faldet dom i sagen. Kravet er opgjort 
til kr. 32.106. Anklagede erkendte sigtelsen og fik 30 dages betinget fængsel og 30 dages 
samfundstjeneste og dom for at betale kr. 25.000 til afdelingen. 
- Vandledning gennem Granhaven: Lejre Vandforsyning skal betale for at lægge ledningen 
gennem afdelingens område. Hvor meget er endnu ikke afklaret, men det bliver formentlig 
5.000-6.000 kr. 
- Betaling af regninger fra Traneparken. Det er afklaret. 
- Etablering af cirkulationspumpe i Horseager er udført fra 9.- 11.oktober.  
 
 
12. Meddelelser fra Lejre Kommune. 
 
 
13. Meddelelser fra formanden. 
 
 
14. Emner til kommende møder. 
- Dialog med afdelingsbestyrelsen i Såbyhus. 
- Ny hjemmeside. Afventer status fra Peter Tholander. 
 
15. Eventuelt. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. december 2012 i Granhaven. 
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