
 

Til Repræsentantskabet  

Parkvænget 25 
Postboks 269 
4000 Roskilde 
Telefon: 

Fax: 
Direkte:  

46 30 47 00 

46 30 47 57 
46 30 47 88 

www.bosj.dk 
 
27. april 2011 

    

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentant-
skabsmøde i Boligselskabet Sjælland 
 

Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 

 

i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. Standene åbner kl. 9.00, hvor der også serveres 

morgenmad. Der er parkeringspladser rundt om Kongrescentret. Vær venligst opmærksom på, at nogle af 

pladserne er tidsbegrænsede. Se venligst nedenfor angående transport til repræsentantskabsmødet. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2010 

 
Skriftlig beretning fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 
 
3. Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2010 for afdelingerne, Boligselskabet 

Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og kursusudvalg samt forelæggelse af budget for 2011.  
 

Materialet fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

 

Afdelingsregnskaberne udsendes ikke, men kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 

www.bosj.dk/regnskaber fra 5. maj 2011. 

 

4. Indkomne forslag 
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til bestyrelsen via e-mail: trp@bosj.dk eller 

via alm. post til Boligselskabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde Att. Troels Poulsen senest den 14. 

maj 2011, jf. vedtægternes § 9. 
 
 

5. Valg af formand 
 
 På valg er: Jan Rene Petersen, Ellebæk , Roskilde (modtager genvalg) 

  



 

   
6. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer 

  

 På valg er:  

 

  Jens Olav Hansen, Bjergbakken, Roskilde   (modtager ej genvalg) 

  Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde   (modtager genvalg) 

  Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde   (modtager genvalg) 

  Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde    (modtager genvalg) 

  Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde    (modtager genvalg) 

  Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde   (modtager genvalg) 

 

 Valgavis med præsentation af kandidaterne fremsendes med endelig indkaldelse. 

 

 Kandidater: 

  

 Selskabsbestyrelsen indstiller: 

    

  Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde  

  Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde     

  Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde   

  Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  

  Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 

  Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde 

 

    

Valg af fem bestyrelsessuppleanter 

 

På valg er:  
 

   Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde   (modtager genvalg) 

   Bodil Bundgård, Nørreled 9-29, Holbæk   (modtager genvalg) 

   Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde   (modtager genvalg) 

   Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde  (modtager genvalg) 

 

  Kandidater: 

 

  Selskabsbestyrelsen indstiller: 

      

   Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde    

   Bodil Bundgård, Nørreled 9-29, Holbæk    

   Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde     

  Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde 

   Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk   

 

 
7. Fornyelse af bemyndigelse til Selskabsbestyrelsen vedr. beslutninger om fuldstændig 

sammenlægning af afdelinger 
 

 
På ordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2010 bemyndigede Repræsentantskabet bestyrelsen til 

at træffe beslutning om sammenlægning af afdelinger. Bemyndigelsen var gældende frem til det ordinære 
møde i 2011, hvorfor bemyndigelsen hermed indstilles fornyet.  
 
Fuldstændig sammenlægning 



 

Repræsentantskabet kan jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme at flere 
boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på 
afdelingsmøderne i de respektive afdelinger. 
 

For at undgå, at afdelingerne skal afvente Repræsentantskabets beslutninger herom, indstilles det, at 
Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om fuldstændig 
sammenlægning jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 25. Det indstilles, at bemyndigelsen er 
gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2012.  

 
 
 

8. Bemyndigelse til salg, nedrivning eller ombygning af ejendomme med opsagte eller ledige 

lejemål  

 

De varslede besparelser i kommunerne medfører risiko for at flere af institutionslejemålene i Boligselskabet 

Sjællands afdelinger vil blive opsagt og fraflyttet. 

 

På nuværende tidspunkt er følgende lejemål opsagte: 

 

Rypevej 3, Roskilde. 

Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 370 m2. Ejendommen fraflyttes pr. 

1. juli 2011. Ejendommen ligger i afd. 01-96 sammen med Rypevej 1 (se nedenfor). Der er ingen 

beboelseslejemål i afdelingen. 

 

Rypevej 1, Roskilde. 

Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 245 m2. Ejendommen fraflyttes pr. 

1. juli 2011. Ejendommen ligger i afd. 01-96 sammen med Rypevej 3 (se ovf.). Der er ingen 

beboelseslejemål i afdelingen. 

 

Parkvej 12, Viby. 

Institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 334 m2. Ejendommen fraflyttes pr. 

31. maj 2011. Ejendommen ligger i afd. 01-94. Der er ingen beboelseslejemål i afdelingen. 

 

Parkvej 5, Roskilde (Ungdommens Hus) 

Ejendommen består af flere institution udlejet til Roskilde Kommune. Der er tale om en ejendom på 4.514 

m2. Ejendommen fraflyttes i tre tempi i perioden 1. maj 2011 – 1. august 2011. Ejendommen ligger i afd. 

01-85. Udover institutionerne findes der i afdelingen ungdomsboliger. 

 

Benediktegården, Ringsted. 

Institution udlejet til Ringsted Kommune. Der er tale om et lejemål på ca. 300 m2. Lejemålet  

fraflyttes pr. 31. maj 2011. Ejendommen ligger i afd. 01-307. Der er beboelseslejemål i afdelingen.  

 

Ringstedvej 5A, Glumsø 

Hus indrettet til handicapbolig. Kommunen har anvisningsret, men kan ikke udleje boligen. Huset er en del 

af afdelingen ”De 6 huse” hvoraf ét af husene – efter tidligere beslutning truffet af Repræsentantskabet - er 

solgt i 2011, da dette heller ikke kunne udlejes. 

 

Hovedgaden 76, Borup 

Beboelseslejemål bestående af en bolig på 85 m2 samt carport og udhus på 39m2. Boligen blev i 1998 

udlejet til Skovbo Kommune med henblik på anvendelse til "Familiehuset med barnet i centrum", hvorfor 

bopælspligten blev suspenderet i lejeperioden. 

 

Det indstilles at Repræsentantskabet bemyndiger selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om salg, 

nedrivning, ombygning mv. såfremt de ledige lejemål ikke kan genudlejes eller ikke kan genudlejes på 

økonomisk forsvarlige vilkår.  



 

9. Delegering af kompetencer fra Repræsentantskabet til Selskabsbestyrelsen jf. Boligselskabet 

Sjællands vedtægter § 6, stk. 5 jf. § 6 stk. 6 

 
For at sikre en smidig drift af Boligselskabet Sjælland ved at undgå at Repræsentantskabet skal indkaldes, 

når der skal træffes konkrete beslutninger vedrørende afdelingerne indstilles det, at Repræsentantskabet 

delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Delegeringen 

sker efter bestemmelsen i vedtægternes § 6, stk. 6. 

 

Det drejer sig om følgende kompetencer og forhold vedrørende afdelingerne (vedtægternes § 6, stk. 5): 

 

1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme 
2) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme 
3) Grundkøb 

4) Iværksættelse af nyt byggeri 
5) Nedlæggelse af en afdeling 
6) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for 
flere afdelinger, jf. § 19, stk. 2 

 

Det indstilles, at Repræsentantskabet i henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter § 6, stk. 6 delegerer 

sine kompetencer i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Det indstilles, at 

delegeringen er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2012. 

 

 
10. Initiativpris 
 
 
Uddeling af Boligselskabet Sjællands årlige initiativpris. 
 

 

11. Valg af revisor 
 

På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 

 

Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 

 

12. Eventuelt 
 
 

 
Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Boligselskabet Sjælland 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

 

 

Indkaldelse og dagsorden er sendt pr. e-mail til repræsentantskabsmedlemmerne. Til 

repræsentantskabsmedlemmer uden e-mail er indkaldelse og dagsorden tilsendt pr. brev. 

 



 

Eventuelle afbud til mødet bedes meddelt til selskabet, pr. e-mail beboerdemokrati@bosj.dk eller telefonisk 

på 46 30 47 88, senest den 14. maj 2011. Melder man ikke afbud, bliver afdelingen debiteret for 

mødeudgiften, kr. 600 pr. person. 

 

 

 

 

Transport 

Der er fælles bustransport fra Roskilde og Holbæk til repræsentantskabsmødet. 

Repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker transport skal tilmelde sig dette pr. e-mail 

beboerdemokrati@bosj.dk eller telefonisk på 46 30 47 88, senest den 14. maj 2011 med angivelse af, om 

man vil køre med fra Roskilde eller Holbæk.  

 

Afgangstider og sted: 

Roskilde: Klokken 8.15 ved Parkvænget 25, 4000 Roskilde (administrationsbygningen)  

Holbæk: Klokken 8.00 ved Vandrerhjemmet, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk. 

 

Busserne kører retur efter frokosten. 

 

Bilag: 

 

Fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 


