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HVALSØ BOLIGSELSKAB 
 

4. juni 2014 

 

 

 
Bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.00 i beboerhuset, Laurbærhaven. 

 
Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina Hinrichsen, Knud 

Petersen, Lena Monrad, Poul Christensen, Monika Busch. 
Poul Reynolds. 

 
1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 2. april 2014. 

 
 

2. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2014/2015 
Budgetterne for afdelingerne skal godkendes af bestyrelsen. 
Alle budgetter er forelagt afdelingerne inden bestyrelsesmødet. 
 
Budget for selskabet blev godkendt på sidste møde, den 2.4.2014. 
 
Afd. 16-1, Hvalsø 1: 
Budgettet medfører en stigning på 4,5 %. Det er godkendt på afdelingsmøde den 20.5.2014.  

 
Afd. 16-2, Traneparken: 
Budgettet medfører en stigning på 2,4 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 26.5.2014. 

 
Afd. 16-3, Vangkildegård: 
Budgettet medfører en stigning på 3,3 %. Det er godkendt af afdelingsmødet 22.5.2014. 
 
Afd. 16-4, Laurbærhaven: 
Budgettet medfører en stigning på 4,8 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 28.5.2014. 

 
Afd. 16-7, Brune Banke: 
Budgettet medfører en stigning på 1,2 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 19.5.2014. 
 
Afd. 16-8, Granhaven: 
Budgettet medfører en stigning på 0,0 % for familieboligerne og 1,0 % for ungdomsboligerne. Det er 
godkendt på afdelingsmødet den 22.5.2014. 
 
Afd. 16-9, Såbyhus: 
Budgettet medfører en stigning på 2,5 %. Det er godkendt på afdelingsmødet den 15.5.2014.  
 
Afd. 16-10, Peders Gård: 
Budgettet medfører en stigning på 0,0 %. Det er ikke godkendt på afdelingsmødet den 12.5.2014. 
 
Afd. 16-11, Elmevej 3B, 5B og 10B: 
Budgettet medfører en stigning på 4,7 %. Det er ikke behandlet, da der ikke mødte nogen op til 
afdelingsmødet. 
 
Afd. 16-86 Horseager: 
Budgetter medfører en stigning på 1,9 %. Det er ikke behandlet, da der ikke er en afdelingsbestyrelse. 
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3. Konference for bestyrelsen den 31.10.2014 – 1.11.2014 

Hvor skal konferencen afholdes? 
Hvilke emner skal behandles? 
Evt. forslag til oplægsholdere? 
Deltagere ud over bestyrelsen. 
 
 
Konference for afdelingsbestyrelserne den 4. oktober 2014 
Hvem går i gang med planlægningen? 
 

 
4. Nybyggeri i Hvalsø (Fortroligt). 

Der har vist sig to muligheder for at opføre nye almene boliger i Hvalsø. 
Er Hvalsø Boligselskab interesseret i at opføre disse boliger i samarbejdet med Boligselskabet Sjælland? 
Hvis bestyrelsen er det, skal der udarbejdes en indstilling til repræsentantskabet, som har 
kompetencen til at iværksætte nybyggeri. (Vedtægterne § 6 stk. 3 nr. 7). 
Af hensyn til tidsplanen, skal der i givet fald indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 
(Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel). 
Der vil blive givet en orientering på mødet. 

 
 

5. Elevatoren i Peders Gård. 
 

 
6. Evaluering af indkøbsaftale. 

På bestyrelsesmødet den 2. april 2014 gennemgik Alex Hytting meget detaljeret, hvad afdelingerne har 
fået ud af at deltage i indkøbsordningen. 
Bestyrelsen ønskede yderligere informationer før man kan tage stilling til, om man vil fortsætte i 
ordningen. 
Det ønskede materiale er fremsendt til bestyrelsen i e-mail af 9. april 2014.  
Der træffes beslutning om fortsat deltagelse i ordningen på dette møde. 

 
 

7. Revisionsprotokol.  
Revisionsprotokollatet, side 34-44 blev godkendt i forbindelse med regnskab 2012/2013 den 10. 
februar 2014. 
Der foreligger intet nyt. 

 
 

8. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab 
Opsigelsesstatistik for perioden 1.1.2014 – 1.6.2014 gennemgås på mødet. 
 

 
9. Meddelelser fra afdelingerne. 

 
 

10. Meddelelser fra administrationen. 
Salg af Horseager. 
Der har været afholdt møde med køber, og det er aftalt, at køber fremsender et udkast til betinget 
købsaftale. Ved købers gennemgang af lejekontrakterne i afdelingen har køber ønsket nogle 
korrektioner indført. Det arbejdes der med nu. Når det er tilendebragt forventer vi at betinget skøde 
underskrives. 
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Overdækning af altangangen i Peders Gård. 
Overdækningen er udført og afsluttet. 
De hærdede glasfelter på rækværket opsættes om ca. 2 uger. 
Pålægning af den skridsikre belægning påbegyndes den 14. juli. 
Afdelingen har modtaget en informationsskrivelse om det. 
 

 
Penge retur vedr. aflevering af storskrald 
Der er nu modtaget en refusion på afleveret storskrald i 2013 på kr. 22.187,50 kr. som fordeles mellem 
afdelingerne. 

 
 

11. Meddelelser fra Lejre Kommune. 
Kommunen ønsker at afholde styringsdialogmøde i juni måned. Dato ikke fastsat. 

 
 

12. Meddelelser fra formanden. 
Generalforsamling i Bolind torsdag den 22. maj 2014.  
 

 
13. Eventuelt. 

 
 

Hvalsø Boligselskab 
 

Gitte Gertsen  Poul Reynolds 
Formand  / Forretningsfører 


