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Boligselskabet Sjællands bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 17. marts 2010 truffet beslutning om 
stiftelse af et skattepligtigt anpartsselskab til udførelse af aktiviteter med naturlig tilknytning til 
selskabets formål og hovedaktiviteter, herunder eventuel udlejning af ledige lejemål til erhvervsmæssige 
formål mv.  
 
I det skattepligtige anpartsselskab kan Boligselskabet Sjælland bl.a. udleje nogle af de ledige boliger med 
udlejningsvanskeligheder til erhvervsmæssige formål, udføre renholdelsesopgaver for ejerforeninger og 
andre udlejere, samt udføre øvrige aktiviteter i naturlig sammenhæng med Boligselskabet Sjællands 
almindelige opgaver for eksterne kunder. Disse aktiviteter kan kun udføres lovligt i et skattepligtigt 
selskab, da Boligselskabet Sjælland ellers vil have en konkurrencemæssig fordel, eftersom selskabet ikke 
skal betale skat. 
 
Stiftelsen af selskabet vil således betyde, at tab på tomme lejemål kan begrænses og eventuel periodevis 
ledig arbejdskraft kan give en indtægt i stedet for en udgift. 
 
Beslutningen skal godkendes af repræsentantskabet jf. vedtægternes § 2, stk. 2. 
 
Bo Jørgensen oplyste supplerende, at selskabet primært ønskes oprettet på baggrund af et ønske om at 
mindske eller eliminere huslejetab i Filosofparken, hvor der sidste år var et tab for selskabets 
dispositionsfond på ca. kr. 1.500.000. Endvidere kan selskabet yde andre services, som f.eks. snerydning 
mv. for private andelsboligforeninger, der ligger op af selskabets afdelinger. 
 
Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler på selskabets dispositionsfond, vil der blive opkrævet hertil hos 
beboerne, hvilket betyder at lejetabet indirekte betales af beboerne i Boligselskabet Sjælland. 
 
Det skattepligtige selskab skal ejes og kontrolleres af Boligselskabet Sjælland, der også vil udpege 
direktionen i selskabet. Regnskaber mv. vil blive offentliggjort. 
 
Det blev bemærket at der ikke er planer om udlejning af lejligheder til erhverv som f.eks. produktion mv. 
Endvidere skal husordnerne på de pågældende adresser overholdes.  
 
Etableringen af selskabet medfører ikke ændringer i momsforholdene for boligafdelingerne for ydelserne 
modtaget fra selskabets ejendomsfunktionærer mv. 
 
Eventuelle kontrakter vil blive lavet med en begrænset løbetid. Der gælder andre regler for 
erhvervslejekontrakter end der gør for boliglejekontrakter, bl.a. vedrørende opsigelsesadgang. 
 
Bestyrelsen indstillede til, at repræsentantskabet godkendte beslutning om stiftelse af skattepligtigt 
anpartsselskab jf. vedtægternes § 2, stk. 2. 
 
Der blev herefter stemt om punktet. 

 
105 stemte for 
7 stemte imod 
5 undlod at stemme 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsens beslutning om stiftelse af skattepligtigt anpartsselskab 
blev godkendt. 

 
 

3. Fornyelse af bemyndigelse til Boligselskabet Sjællands bestyrelse til grundkøb og 
iværksættelse af nyt byggeri for så vidt angår afdelingerne. 
 
På repræsentantskabsmødet den 10. januar 2007 bemyndigede repræsentantskabet Boligselskabet 
Sjællands bestyrelse til at foretage grundkøb og iværksætte nyt byggeri for så vidt angår afdelingerne jf. 
vedtægternes § 3, stk. 10. 
 
Bo Jørgensen understregede, at det drejer sig om grundkøb og iværksættelse i eksisterende afdelinger. 
 
Den eksisterende bemyndigelse ophæves og bemyndigelsen skal herefter fornyes en gang årligt. Såfremt 



der stemmes for en fornyelse af bemyndigelsen er denne dog gældende frem til det ordinære 
repræsentantskabsmøde i 2011. 
 
Bestyrelsen indstillede til, at repræsentantskabet fornyer bemyndigelsen. 
 
Der blev herefter stemt om punktet. 
 

109 stemte for 
5 stemte imod   
2 undlod at stemme 

 
Dirigenten konstaterede herefter at repræsentantskabet bemyndigede bestyrelsen til at træffe 
beslutninger vedrørende grundkøb og iværksættelse af nyt byggeri for så vidt angår allerede eksisterende 
afdelinger. Bemyndigelsen er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2011. 
 
 

4. Godkendelse af konkrete grundkøb, nybyggerier samt ombygning i Bjæverskov, Ll. Skensved 
og Borup jf. vedtægternes § 3, stk. 8. Bestyrelsen bemyndiges dog til at stoppe byggerierne 
ved fordyrelser, eller hvis konkrete undersøgelser viser, at udlejningsmulighederne ikke er 
tilfredsstillende. 
 
 
Bo Jørgensen slog fast, at der forinden påbegyndelse af nybyggeri og inden en grund købes altid vil blive 
lavet tilbundsgående undersøgelser. Herunder vil særligt udlejningsmulighederne blive analyseret. Der 
kan ske ændringer i en række forhold med hensyn til de konkrete sager. Alt dette bidrager til, at 
bestyrelsen i forbindelse med hver enkelt sag bemyndiges til at stoppe byggerierne. 
 
Bemyndigelsen under punkt 3 på dagsordenen giver ikke bestyrelsen ret til at træffe beslutninger om de 
konkrete grundkøb og nybyggerier, da bemyndigelsen alene vedrørende grundkøb og nybyggeri i 
eksisterende afdelinger. 
 
Det er ikke et mål i sig selv at ekspandere gennem nybyggeri. Dog kan tilførsel af yderligere boliger 
medføre besparelser, ligesom Boligselskabet Sjælland kan få en god viden omkring energimæssigt 
korrekt byggeri mv. Det blev slået fast, at ønsket om nybyggeri ikke sker på baggrund om 
forventningerne til eventuelle byggesagshonorarer. Nybyggeri er i flere tilfælde sket på kommunernes 
ønske og initiativ. Endelig er det en del af selskabets formål og lovgivningen, at der bygges nye almene 
boliger. 
 
Dirigenten besluttede herefter, at der skulle stemmes om de tre sager hver for sig, således at bestyrelsen 
i hver enkelt af sagerne bemyndiges til at stoppe byggeriet mv. 
 
Bjæverskov – Ny Kildebjergård - nybyggeri 
 
Ny Kildebjerggård placeres på et grundareal i umiddelbar tilknytning til eksisterende afdeling 01-305, 
Kildebjerggård. Grundarealet ejes pt. af Køge Kommune. 
 
Ny Kildebjerggård planlægges opført som et lavenergibyggeri i en standard svarende til Passiv hus 
kravene. Der vil samtidigt være fokus på opnåelse af en god totaløkonomi, hvilket indebærer minimal 
vedligeholdelse og drift, ligesom opvarmningsbehovet vil være meget begrænset. 
 
Bebyggelsen kommer til at består af: 
16 familieboliger – 10 stk. 3-rums boliger på ca. 85 m2  og 6 stk. 4-rums boliger på ca. 95 m2. 
5 ældreboliger, 2-rums boliger på ca. 65 m2. 
Samlet bruttoetageareal på i alt 1.754 m2. 
 
Den godkendte anskaffelsessum udgør kr. 37.095.000. 
 
Byggeriet tænkes udbudt i totalentreprise blandt tre til fem totalentreprenører udvalgt efter en 
prækvalifikation. 
 



Det forventes at byggeriet vil kunne gå i gang i løbet af efteråret 2010 og være klar til indflytning et år 
efter. 

 
Afstemningen fik følgende resultat: 

 
103 stemte for 
10 stemte imod   
3 undlod at stemme 

 
Dirigenten konstaterede herefter, at repræsentantskabet godkendte grundkøb og nybyggeriet i 
Bjæverskov, samt bemyndigede bestyrelsen til at stoppe grundkøbet og nybyggeriet.  
 
Borup – nybyggeri 
 
 
Borup Nord/Øst er et område under den kommende boligudvikling i Borup. Området er beliggende øst for 
ådalen grænsende mod syd af Møllevej og tæt på Landbrugscentrum. 
 
Køge Kommune er ved at færdigudarbejde en lokalplan for området der i dag henligger som agerland. 
Fokus for lokalplanen er bæredygtighed og miljørigtige boliger med et minimalt krav til drift og 
vedligehold. 
 
Der påtænkes en bebyggelse med et- og to plan, lodrette og vandrette lejlighedsskel, bestående af i alt 
50 boliger fordelt som: 
36 familieboliger – 8 stk. 2-rums boliger på ca.  69 m², 16 stk. 3-rums boliger på ca. 88 ² samt 12 stk. 
4-rums boliger på ca. 100 m². 
14 ældreboliger – 7 stk. 2-rums boliger på ca. 65 m², 7 stk. 3-rums boliger på ca. 85 m². 
Fælleshus på ca. 150 m². 
Samlet brutto etageareal på ca. 4.210 m². 
 
Som led i lokalplansarbejdet, er kommunen spurgt om godkendelse af alment byggeri, hvilket vil udløse 
en kommunal grundkapital på ca. kr. 6.600.000. Kommunens tilbagemelding afventes.  
 
Lokalplanen kan først forventes vedtaget med udgangen af 2010, hvorfor et eventuelt byggeri først kan 
stå færdigt i midten af 2012, hvis alle godkendelser falder på plads. 
 
Afstemningen fik følgende resultat: 

 
99 stemte for 
10 stemte imod   
6 undlod at stemme 

 
Dirigenten konstaterede herefter at repræsentantskabet godkendte grundkøb og nybyggeriet i Borup, 
samt bemyndigede bestyrelsen til at stoppe grundkøbet og nybyggeriet.  
 
Lille Skensved – Skensvedhjemmet - indretning af almene boliger i eksisterende bygning 
 
Skensvedhjemmet er et tidligere plejehjem beliggende centralt i Lille Skensved. 
Plejehjemmet er nedlagt for en del år siden og er i dag ejet af et byggefirma, som igennem flere år har 
arbejdet på at få indrettet hjemmet til boliger. Plejehjemmet er en ældre bygning opført i to etager med 
høj kælder. Bygningerne er i en god stand. 
 
Der er udarbejdet et nyt forslag med almene boliger. 
 
Der indrettes i alt: 
25 familieboliger, 3-rums boliger og 4-rums boliger i varierende størrelse, med et gennemsnitligt areal på 
ca. 90 m2. 
8 ældreboliger, 2-rums boliger med varierende størrelse, med et gennemsnitligt areal på ca. 77 m2. 
 
Indretning af boliger vil kræve omfattende ændringer i eksisterende forhold – den samlede udgift holdes 
indenfor det tilladelige maksimumsbeløb. 



 
Køge Kommune har principgodkendt, at Skensvedhjemmet indrettes til almene boliger. 
 
Afstemningen fik følgende resultat: 
 

95 stemte for 
17 stemte imod   
3 undlod at stemme 

 
Dirigenten konstaterede herefter at repræsentantskabet godkendte køb og indretning i den eksisterende 
bygning i Ll. Skensved, samt bemyndigede bestyrelsen til at stoppe købet og indretningen. 
 
 

5. Eventuelt 
 
Der var ingen indlæg til punktet, hvorefter dirigenten hævede det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde og takkede for god ro og orden. 
 
Herefter startede orienteringsmødet om foreslåede vedtægtsændringer. 
 
 
 
Referatet godkendt,  
 
Roskilde, d. 19. april 2010 
 
 

                               
      Stig Lysdal    Troels Poulsen                  

  Dirigent                         Referent 
 
 

 

         
    Jan Rene Petersen   Bo Jørgensen 
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