
Til Repræsentantskabet 

  
ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 20
ordinære repræsentantskabsmøde
 

Lørdag den 1

 
i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15
række informationsstande også vil åbne.
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 
2. Indstilling vedr. ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet

 

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde den 28. april 2
for repræsentantskabsmødet til repræsentantskabets godkendelse.
 
Den nuværende samt foreslåede forretningsorden er vedlagt denne dagsorden som bilag
 
Der er desuden kommet forslag vedr.
Forslaget er vedlagt som bilag 2
forslaget, men har besluttet 
Repræsentantskabet skal derfor tage stilling til 
 
Det indstilles, at repræsentantskabet 

(pkt. 14 i forslag til ny forretningsorden

 

Det indstilles endvidere at repræsentantskabet go

afstemningen vedr. forslag til ændring

forretningsordenen er gældende fra vedtagelsen, dvs.

repræsentantskabsmødet. 

 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for 
 
Skriftlig årsberetning samt årsregnskab for 2009 er vedlagt som bilag 9.
 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 200

Sjælland, Afd. 260 (Driften) og 
 

 
Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009 er vedlagt som bilag 9.

 

Parkvænget 25
Postboks 269
4000 Roskilde
Telefon:
Fax: 
Direkte: 
www.bosj.dk
 
31. maj 20

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det 
møde 

Lørdag den 12. juni 2010 kl. 10.00 

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde. Der serveres morgenmad fra kl. 
også vil åbne. 

DAGSORDEN: 

og stemmetællere 

Indstilling vedr. ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet 

bestyrelsesmøde den 28. april 2010 besluttet at indstille en ny
repræsentantskabsmødet til repræsentantskabets godkendelse.  

forretningsorden er vedlagt denne dagsorden som bilag

Der er desuden kommet forslag vedr. ændring af pkt. 15 vedr. stemmeafgivning 
2. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 28. april 

besluttet ikke at indarbejde dette i forslaget til ny 
Repræsentantskabet skal derfor tage stilling til forslaget ved en selvstændig afstemning.

epræsentantskabet beslutter hvorvidt ændringsforslaget vedlagt i bilag

orslag til ny forretningsorden) skal vedtages. 

at repræsentantskabet godkender den nye forretningsorden

forslag til ændring af pkt. 15 (pkt. 14 i forslag til ny forretningsordning), 

er gældende fra vedtagelsen, dvs. også under behandlingen 

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for 

Skriftlig årsberetning samt årsregnskab for 2009 er vedlagt som bilag 9. 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2009 for afdelinger
(Driften) og kursusudvalg samt forelæggelse af budget for 20

Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009 er vedlagt som bilag 9. 

 

Parkvænget 25 
Postboks 269 
4000 Roskilde 
Telefon: 

Direkte:  

46 30 47 00 
46 30 47 57 
46 30 47 88 

www.bosj.dk 

. maj 2010 
  

fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det 

morgenmad fra kl. 9.00, hvor en 

at indstille en ny forretningsorden 

forretningsorden er vedlagt denne dagsorden som bilag 1. 

vedr. stemmeafgivning i forretningsordenen. 
. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 28. april 2010 behandlet 

laget til ny forretningsorden. 
ig afstemning. 

hvorvidt ændringsforslaget vedlagt i bilag 2 til pkt. 15 

dkender den nye forretningsorden med respekt for 

af pkt. 15 (pkt. 14 i forslag til ny forretningsordning), samt at 

også under behandlingen af de øvrige punkter på 

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for året 2009 

lingerne, Boligselskabet 
gelse af budget for 2010.  



 
Årsregnskab for 01-260 Boligselskabet Sjælland fælles drift for 2009 er 
 
Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland er vedlagt som 
bilag 7. 
 
Afdelingsregnskaberne er ikke udsendt
www.bosj.dk 

 
5. Valg til bestyrelsen 
 

b)  Næstformand 
 På valg er: Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund
    
c) 6 bestyrelsesmedlemmer
 På valg er:   

   Mia Nielsen
   Nina Lundgren, 
   Annette Sørensen, Blommehaven
   Lisbeth Blom Møller, Borup N I
   Hjørdis Jensen, 
 
   Ole Meincke, Sneglehøj
   
 Valgavis med præsentation af kandidater
 
 Kandidater 

  

 Selskabsbestyrelsen indstiller:
    
   Bjarne Andersen, Nørreled 9
 
 Øvrige kandidater: 
    
   Bo Larsen, Bjergmarken, Holbæk
 

d)  5 bestyrelsessuppleanter
 
På valg er:  
 
 

    Jørgen Tof
    Jens Frederiksen, Præstemarkshusene
    Ole Jensen, 
     

 Kandidater 

  

 Selskabsbestyrelsen indstiller:
    
   Bodil Bundgaard, Nørreled 9
     
 
 
 
 

260 Boligselskabet Sjælland fælles drift for 2009 er vedlagt som bilag 8.

Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland er vedlagt som 

er ikke udsendt, men kan ses på Boligselskabet Sjællands 

Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde (modtager genvalg)

6 bestyrelsesmedlemmer 

Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde  (modtager genvalg) 
Nina Lundgren, Bækgårdsvej, Borup  (modtager 
Annette Sørensen, Blommehaven, Roskilde (modtager genvalg)
Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup (modtager genvalg)
Hjørdis Jensen, Hedeboparken, Roskilde (modtager genvalg)

Ole Meincke, Sneglehøj, Roskilde  (modtager ikke genvalg)

Valgavis med præsentation af kandidaterne vedlægges som bilag 6. 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 

Bjarne Andersen, Nørreled 9-29, Holbæk 

Bo Larsen, Bjergmarken, Holbæk 

5 bestyrelsessuppleanter 

Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde  
Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 
Ole Jensen, Bodsbjergvænget, Viby Sj.  

indstiller: 

Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk 

 

vedlagt som bilag 8. 

Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland er vedlagt som 

Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 

(modtager genvalg) 

(modtager genvalg)   
(modtager genvalg) 
(modtager genvalg) 
(modtager genvalg) 
(modtager genvalg) 

(modtager ikke genvalg) 

(modtager genvalg) 
(modtager genvalg) 
(modtager genvalg) 



6. Konkrete sammenlægninge
 
Repræsentantskabet kan jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 
boligafdelinger skal sammenlægges
godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger.
16, stk. 3 i vedtægterne efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afd
beslutte, at to eller flere afdelinger skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse 
(beboerdemokratisk sammenlægning). 
 
Afdelingen 01-021 og 01-028 har på afdelingsmøde den 8. september 2009 truffet beslutning om 
fuldstændig sammenlægning. Det skal bemærkes
fælles afdelingsbestyrelse. 
 
Afdeling 01-233 og 01-234 ligger i samme bebyggelse
Afdelingerne er institutioner og har ingen
 
Endvidere ønskes repræsentantskabets godkendelse af en fuldstændig sammenlægning mellem 01
+ 01-234 med 01-235, såfremt afdelingerne træffer beslutning herom. Sammenlægningen vil medføre
at Rønnebærparken bliver en samlet enhed
 
Det indstilles, at repræsentantskabet godkender 
021 og 01-028 og fuldstændige sammenlægning af afdelingerne 01
det, at repræsentantskabet godkender fuldstændig sammenlægning af 
01-235 såfremt afdelingsmødet i afd. 01
 

 
7. Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. beslutninger om sammenlægning af afdelinger

 
 
På baggrund af de mange beboerdemokratiske og økonomiske 
afdelinger forventes det, at et større antal afdelinger 
sammenlægninger, nemlig en beboerdemokratisk og en fuldstændig. 
 
Beboerdemokratisk sammenlægning
Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder 
bestemme, at to eller flere afdelinger 
således at afdelingerne skal have fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse jf. vedtægternes § 
16, stk. 3 (§ 19, stk. 2 i de foreslåede 
 
Fuldstændig sammenlægning 
Repræsentantskabet kan jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme at fle
boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling.
afdelingsmøderne i de respektive afdelinger.
 
For at undgå, at afdelingerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom
selskabsbestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutninger om beb
sammenlægning af afdelinger.
repræsentantskabsmøde i 2011. 
 
Det indstilles, at repræsentantskabet 
beboerdemokratisk sammenlægning jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig 
sammenlægning jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 25
det ordinære repræsentantskabsmøde i 2011. 
 
 
8. Initiativpris 
 
Uddeling af Boligselskabet Sjællands 
 
 
9. Beslutning om salg af sommerhusgrund 

 
I henhold til vedtægternes § 3, stk. 8. nr. 4 træffer repræsentantskabet beslutning om salg af 
selskabets ejendomme, herunder grunde mv.

r af afdelinger. 

§ 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 
skal sammenlægges (fuldstændig sammenlægning). Sammenlægningen skal jf. stk. 2 

godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger. Endvidere kan repræsentantskabet jf. § 
efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afd

at to eller flere afdelinger skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse 
(beboerdemokratisk sammenlægning).  

har på afdelingsmøde den 8. september 2009 truffet beslutning om 
sammenlægning. Det skal bemærkes, at afdelingerne allerede har fælles afdelings

234 ligger i samme bebyggelse, og der ønskes en fuldstændig sammenlægning. 
Afdelingerne er institutioner og har ingen afdelingsbestyrelser.  

Endvidere ønskes repræsentantskabets godkendelse af en fuldstændig sammenlægning mellem 01
såfremt afdelingerne træffer beslutning herom. Sammenlægningen vil medføre

at Rønnebærparken bliver en samlet enhed, som oprindeligt planlagt. 

at repræsentantskabet godkender den fuldstændige sammenlægning
sammenlægning af afdelingerne 01-233 og 01-23

det, at repræsentantskabet godkender fuldstændig sammenlægning af afd. 01
afdelingsmødet i afd. 01-235 godkender dette. 

Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. beslutninger om sammenlægning af afdelinger

beboerdemokratiske og økonomiske fordele, der er ved sammenlægni
et større antal afdelinger vil ønske dette. Der er to typer af 

sammenlægninger, nemlig en beboerdemokratisk og en fuldstændig.  

erdemokratisk sammenlægning 
Repræsentantskabet kan efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger 

afdelinger skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, 
l have fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse jf. vedtægternes § 

16, stk. 3 (§ 19, stk. 2 i de foreslåede nye vedtægter). 

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

at afdelingerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom
bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutninger om beboerdemokratisk og fuldstændig 

sammenlægning af afdelinger. Bemyndigelsen er gældende frem til det ordinære 

at repræsentantskabet bemyndiger selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om 
beboerdemokratisk sammenlægning jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig 
sammenlægning jf. Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 25. Bemyndigelsen gælder frem til 

ntskabsmøde i 2011.  

Boligselskabet Sjællands årlige initiativpris. 

Beslutning om salg af sommerhusgrund i Marielyst 

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 8. nr. 4 træffer repræsentantskabet beslutning om salg af 
ejendomme, herunder grunde mv. 

 

§ 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme at flere 
Sammenlægningen skal jf. stk. 2 

repræsentantskabet jf. § 
efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger 

at to eller flere afdelinger skal have fælles afdelingsmøder og fælles afdelingsbestyrelse 

har på afdelingsmøde den 8. september 2009 truffet beslutning om 
lerede har fælles afdelingsmøde og 

der ønskes en fuldstændig sammenlægning. 

Endvidere ønskes repræsentantskabets godkendelse af en fuldstændig sammenlægning mellem 01-233 
såfremt afdelingerne træffer beslutning herom. Sammenlægningen vil medføre, 

den fuldstændige sammenlægning af afdelingerne 01-
234. Endvidere indstilles 

01-233 + 01-234 og afd. 

Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. beslutninger om sammenlægning af afdelinger 

, der er ved sammenlægning af 
. Der er to typer af 

i de respektive afdelinger 
skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, 

l have fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse jf. vedtægternes § 

Repræsentantskabet kan jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemme at flere 
Sammenlægningen kræver godkendelse på 

at afdelingerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom, indstilles det, at 
oerdemokratisk og fuldstændig 

Bemyndigelsen er gældende frem til det ordinære 

bestyrelsen til at træffe beslutning om 
beboerdemokratisk sammenlægning jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig 

Bemyndigelsen gælder frem til 

I henhold til vedtægternes § 3, stk. 8. nr. 4 træffer repræsentantskabet beslutning om salg af 



 
Boligselskabet Sjælland ejer en 
Væggerløse (Matr.nr. 1ri, Stovby Fælledsø, Væggerløse)
at der skulle opføres et sommerhus 
medarbejdere i selskabet. Der er imidlertid aldrig blevet opført et sommerhus
tilladt at erhverve eller opføre sådanne til brug for beboere eller medarbejder
solgt. 
 
Det indstilles, at repræsentantskabet beslutter
116, 4873 Væggerløse (Matr.nr. 1ri, 

 
 

10. Forslag om ændring af vedtægterne
 
 

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedlægges dagsordenen. Det bemærkes, at strukturen 
indholdet i vedtægterne er ændret
lovgivningens krav hertil. Endvidere er der sket en ændring 
i forhold til antallet af husstande i de enkelte afdelinger.
 
De foreslåede nye vedtægter er vedlagt som bilag
som bilag 4, samt en sammenligning af de to sæt vedtægter
 
For at gennemføre vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
er for forslaget, afholdes det nyt møde 
af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Indkaldelse hertil fremsendes senere, hvis det bliver aktuelt.
repræsentantskabsmøde forvente
 
11. Indkomne forslag 
 
Der er indkommet følgende forslag:
 
Forslag 1: Forslag til ændring af pkt. 15 vedr. stemmeafgivning i forretningsordenen
behandles under punkt 2. 
 
Forslaget er vedlagt som bilag 2. 
 
12. Valg af revisor 

 
På valg er: RIR Revision, Roskilde
 
Boligselskabet Sjælland har afholdt udbud vedrørende revisionsydelsen. Der var i alt seks 
revisionsfirmaer, der afgav tilbud
kvalitetssikring er de seks tilbud er blevet vægtet. På baggrund af vægtningen blev 
indbudt til at præsentere deres tilbud.
 
På baggrund af tilbud samt præsentation indstiller selskabsbestyrelsen 
som selskabets revisor for 2010. 
 
PWC havde forberedt en præsentation med forslag til effektivisering af regnskabsprocessen
fremlagde ideer til nye metoder i vores regnskabsaflæggelse
overvejelser over, hvordan et nyt sam
juni 2010. Medarbejderne vil på workshoppen 
kan forkorte regnskabsperioden med 1 måned, så økonomiafdelingen kan aflevere regnskab pr.
stedet for pt. 1. maj. 
  

Boligselskabet Sjælland ejer en sommerhusgrund beliggende Marielyst Strandpark 116, 4873 
Stovby Fælledsø, Væggerløse). Hensigten med erhvervelsen af grunden var, 

at der skulle opføres et sommerhus herpå, som skulle udlejes til afdelingsbestyrelser samt 
medarbejdere i selskabet. Der er imidlertid aldrig blevet opført et sommerhus, 
tilladt at erhverve eller opføre sådanne til brug for beboere eller medarbejdere, hvorfor grunden 

at repræsentantskabet beslutter, at sommerhusgrunden beliggende Marie
116, 4873 Væggerløse (Matr.nr. 1ri, Stovby Fælledsø, Væggerløse) sælges til højest opnåelige salgspris.

Forslag om ændring af vedtægterne 

orslag til nye vedtægter vedlægges dagsordenen. Det bemærkes, at strukturen 
vedtægterne er ændret, så den følger opsætning og systematik i den nye normalvedtægt

. Endvidere er der sket en ændring af antallet af repræsentantskabsmedlemmer 
i forhold til antallet af husstande i de enkelte afdelinger. 

vedtægter er vedlagt som bilag 3. Endvidere vedlægges de nuværende vedtægter 
, samt en sammenligning af de to sæt vedtægter som bilag 5. 

For at gennemføre vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 
er for forslaget, afholdes det nyt møde inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget 

vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

fremsendes senere, hvis det bliver aktuelt. Eventuelt ekstraordinært 
repræsentantskabsmøde forventes afholdt den 21. juni 2010 i Ringparken, Roskilde

Der er indkommet følgende forslag: 

ændring af pkt. 15 vedr. stemmeafgivning i forretningsordenen

 

RIR Revision, Roskilde 

har afholdt udbud vedrørende revisionsydelsen. Der var i alt seks 
afgav tilbud. Ud fra udbudsbeskrivelsens kriterier om opgaveløsning, pris 

tilbud er blevet vægtet. På baggrund af vægtningen blev 
indbudt til at præsentere deres tilbud. 

På baggrund af tilbud samt præsentation indstiller selskabsbestyrelsen PriceWaterhouseCoopers
 

PWC havde forberedt en præsentation med forslag til effektivisering af regnskabsprocessen
emlagde ideer til nye metoder i vores regnskabsaflæggelse, og ikke uvæsentligt havde de gjort sig 

hvordan et nyt samarbejde kan kickstartes med en medarbejd
på workshoppen blive involveret i at udarbejde en realistisk tidsplan, der 

kan forkorte regnskabsperioden med 1 måned, så økonomiafdelingen kan aflevere regnskab pr.

 

lyst Strandpark 116, 4873 
. Hensigten med erhvervelsen af grunden var, 

herpå, som skulle udlejes til afdelingsbestyrelser samt 
 og det er ikke længere 

e, hvorfor grunden ønskes 

beliggende Marielyst Strandpark 
sælges til højest opnåelige salgspris. 

orslag til nye vedtægter vedlægges dagsordenen. Det bemærkes, at strukturen og 
så den følger opsætning og systematik i den nye normalvedtægt og 

af antallet af repræsentantskabsmedlemmer 

Endvidere vedlægges de nuværende vedtægter 

For at gennemføre vedtægtsændringer kræves det, at mindst 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 
af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer 

inden 2 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet 

Eventuelt ekstraordinært 
i Ringparken, Roskilde. 

ændring af pkt. 15 vedr. stemmeafgivning i forretningsordenen – forslaget 

har afholdt udbud vedrørende revisionsydelsen. Der var i alt seks 
. Ud fra udbudsbeskrivelsens kriterier om opgaveløsning, pris og 

tilbud er blevet vægtet. På baggrund af vægtningen blev tre revisionsfirmaer 

aterhouseCoopers (PWC) 

PWC havde forberedt en præsentation med forslag til effektivisering af regnskabsprocessen. De 
og ikke uvæsentligt havde de gjort sig 

arbejde kan kickstartes med en medarbejderworkshop allerede i 
blive involveret i at udarbejde en realistisk tidsplan, der 

kan forkorte regnskabsperioden med 1 måned, så økonomiafdelingen kan aflevere regnskab pr. 1. april i 



PWC indstilles som nyt revisionsfirma, da de ud fra både vægtning og præsentation vurderes at tilføje 

mest kvalitet i opgaveløsningen til en konkurrencedygtig pris.

 
13. Eventuelt 
 
 
Efter mødet serveres der frokost i 
 
Med venlig hilsen 
 
Boligselskabet Sjælland 

                
Jan René Petersen            
formand              
 
 
Indkaldelse og dagsorden er sendt pr. 
repræsentantskabsmedlemmer uden e
 
Endelig dagsorden samt bilag er omdelt til repræsentantskabsmedlemmerne.
 
Bilag: 

BILAG 1 - Eksisterende samt forslag til ny forretningsorden
BILAG 2 - Forslag til ændring af pkt. 15 i forretningsorden
BILAG 3 - Forslag til nye vedtægter for Boligselskabet Sjælland
BILAG 4 - Gældende vedtægter for Boligselskabet Sjælland
BILAG 5 - Sammenligning af vedtægter
BILAG 6 – Valgavis 2010 
BILAG 7 – Revisionsprotokollat af 19
BILAG 8 – Årsregnskab for 01-260 Boligselskabet
BILAG 9 – Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009

PWC indstilles som nyt revisionsfirma, da de ud fra både vægtning og præsentation vurderes at tilføje 

mest kvalitet i opgaveløsningen til en konkurrencedygtig pris. 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

                 
              Bo Jørgensen 
               direktør  

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

Endelig dagsorden samt bilag er omdelt til repræsentantskabsmedlemmerne. 

Eksisterende samt forslag til ny forretningsorden 
ændring af pkt. 15 i forretningsorden 

Forslag til nye vedtægter for Boligselskabet Sjælland 
for Boligselskabet Sjælland 

Sammenligning af vedtægter 

Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland
260 Boligselskabet Sjælland fælles drift 

Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009 

 

PWC indstilles som nyt revisionsfirma, da de ud fra både vægtning og præsentation vurderes at tilføje 

til repræsentantskabsmedlemmerne. Til 
mail er indkaldelse og dagsorden tilsendt pr. brev. 

. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland 


