
Til Repræsentantskabet

 
 

Referat af e

Ringparken

 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

kræver, at 2/3 af repræsentanterne er mødt. 

 

Under henvisning til selskabets vedtægter § 8 
repræsentantskabsmøde

 

Af de indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær
Lykkeberg og Troels Poulsen.

 

 

Jan René Petersen bød velkommen til 
 

 

1. Valg af dirigent

 

Stig Lysdal blev valgt som dirigent.

 

Troels Poulsen blev valgt som referent.

 

2. Forslag om ændringer af vedtægterne

 

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen.

 
Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

3. Eventuelt

 

Referater og dagsordener skal være tilgængelige

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

afdelingsmødet, selskabsbestyrelsesmø

 

epræsentantskabet

at af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ringparkens Beboerhus

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

kræver, at 2/3 af repræsentanterne er mødt. 

Under henvisning til selskabets vedtægter § 8 
repræsentantskabsmøde

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær
Lykkeberg og Troels Poulsen.

Jan René Petersen bød velkommen til 

Valg af dirigent

Stig Lysdal blev valgt som dirigent.

Troels Poulsen blev valgt som referent.

Forslag om ændringer af vedtægterne

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen.

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Eventuelt 

Referater og dagsordener skal være tilgængelige

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

afdelingsmødet, selskabsbestyrelsesmø

epræsentantskabet 

 

kstraordinært repræsentantskabsmøde

s Beboerhus, Roskilde

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

kræver, at 2/3 af repræsentanterne er mødt. 

Under henvisning til selskabets vedtægter § 8 
repræsentantskabsmøde. 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær
Lykkeberg og Troels Poulsen. 

Jan René Petersen bød velkommen til 

Valg af dirigent, referent 

Stig Lysdal blev valgt som dirigent.

Troels Poulsen blev valgt som referent.

Forslag om ændringer af vedtægterne

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen.

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Referater og dagsordener skal være tilgængelige

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

afdelingsmødet, selskabsbestyrelsesmø

kstraordinært repræsentantskabsmøde

, Roskilde 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

kræver, at 2/3 af repræsentanterne er mødt. 

Under henvisning til selskabets vedtægter § 8 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær

Jan René Petersen bød velkommen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

, referent og stemmetællere

Stig Lysdal blev valgt som dirigent. 

Troels Poulsen blev valgt som referent.

Forslag om ændringer af vedtægterne

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen.

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Referater og dagsordener skal være tilgængelige

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

afdelingsmødet, selskabsbestyrelsesmø

kstraordinært repræsentantskabsmøde 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

kræver, at 2/3 af repræsentanterne er mødt.  

Under henvisning til selskabets vedtægter § 8 blev der 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

og stemmetællere 

Troels Poulsen blev valgt som referent. 

Forslag om ændringer af vedtægterne 

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen.

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

Referater og dagsordener skal være tilgængelige 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

afdelingsmødet, selskabsbestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder tilgængelige. 

 afholdt den 21. juni 2010 kl. 18.30, 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

blev der derfor 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

 

Vedtægterne var udsendt som bilag til dagsordenen. 

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

der samt repræsentantskabsmøder tilgængelige. 

 

Parkvænget 25
Postboks 269
4000 Roskilde
Telefon:
Fax: 
Direkte: 
www.bosj.dk
 
2. august 

afholdt den 21. juni 2010 kl. 18.30, 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

derfor indkaldt til 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Vedtægterne blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

der samt repræsentantskabsmøder tilgængelige. 

Parkvænget 25 
Postboks 269 
4000 Roskilde 
Telefon: 

Direkte:  

46 30 47 00
46 30 47 57
46 30 47 

www.bosj.dk 

august 2010 
  

afholdt den 21. juni 2010 kl. 18.30, 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen. 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

indkaldt til ekstraordinært 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Jørgensen, Søren Peter Nielsen, Carsten Pedersen, Poul Reynolds, Hanne Kjær-Kristoffersen, Morten 

det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

der samt repræsentantskabsmøder tilgængelige. 

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

afholdt den 21. juni 2010 kl. 18.30, 

På repræsentantskabsmødet den 12. juni 2010 var der vedtægtsændringer på dagsordenen.  

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

ekstraordinært 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Kristoffersen, Morten 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 

der samt repræsentantskabsmøder tilgængelige.  

 

Vedtægtsændringerne blev godkendt af de fremmødte med kvalificeret flertal, men der ikke var nok 
fremmødte repræsentantskabsmedlemmer til endelig godkendelse af vedtægtsændringer, da det 

ekstraordinært 

indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 55 i mødet. Fra administrationen deltog Bo 

Kristoffersen, Morten 

Efter vedtægterne er der pligt til at gøre dagordener og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, 



For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

gøre

 
På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

om 

anmodning om, at det bliver lagt på 

Endvidere vil et opslag i 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme op

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

 
Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

afdelin

er besluttet.

 
Sammenlægninger af afdelinger

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

udarbejdet en tilstandsvurdering. 
tab på lejetilgodehavender. 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

sommer til alle.
 

 

 

Med venlig hilsen
 

 

Boligselskabet Sjælland

 

Referat godkendt den 25. juni 2010
 

 

 

 

 

                         

 

 

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

gøres tilgængelige for lejerne i afdelingen. 

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

om tilgængelig

anmodning om, at det bliver lagt på 

Endvidere vil et opslag i 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme op

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

er besluttet. 

Sammenlægninger af afdelinger

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

udarbejdet en tilstandsvurdering. 
tab på lejetilgodehavender. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

sommer til alle.

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland

Referat godkendt den 25. juni 2010

Jan René Petersen
formand

                         
Stig Lysdal 

dirigent

  

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

tilgængelige for lejerne i afdelingen. 

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

tilgængelighed, kan bl.a. 

anmodning om, at det bliver lagt på 

Endvidere vil et opslag i 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme op

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

Sammenlægninger af afdelinger

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

udarbejdet en tilstandsvurdering. 
tab på lejetilgodehavender. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

sommer til alle. 

Boligselskabet Sjælland 

Referat godkendt den 25. juni 2010

Jan René Petersen 
ormand  

Stig Lysdal   

dirigent  

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

tilgængelige for lejerne i afdelingen. 

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

bl.a. opfyldes ved, 

anmodning om, at det bliver lagt på afdelingens side på BOSJ's

Endvidere vil et opslag i opgange, på containergårde mm.
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme op

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

Sammenlægninger af afdelinger 

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

udarbejdet en tilstandsvurdering. Endelig
tab på lejetilgodehavender.  

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

Referat godkendt den 25. juni 2010 

              
            

            

  
 

    

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

tilgængelige for lejerne i afdelingen.  

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

opfyldes ved, at indse materialet til 

afdelingens side på BOSJ's

opgange, på containergårde mm.
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme op

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

Endelig vil det blive undersøgt om der i af

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

               
            
             

 
 

     

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. B

at indse materialet til 

afdelingens side på BOSJ's

opgange, på containergårde mm., 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

indkaldelser ikke må indeholde personfølsomme oplysninger og navne på konkrete beboere.

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

vil det blive undersøgt om der i af

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

  
 
 

 
                  

                  

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

På mødet blev der spurgt til, hvordan dette i praksis kan foregå. Bo Jørgensen fortalte, at 

at indse materialet til beboerdemokrati@bosj.dk

afdelingens side på BOSJ's hjemmeside (kommer snarest)

 eller et lokale hvor samtlige lejere 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

lysninger og navne på konkrete beboere.

Man må heller ikke ud af referatet kunne gætte sig til personkredsen. 

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se,

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

vil det blive undersøgt om der i af

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

  Bo Jørgensen
  direktør

                   Troels Poulsen

                   referent 

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

o Jørgensen fortalte, at 

beboerdemokrati@bosj.dk

hjemmeside (kommer snarest)

lokale hvor samtlige lejere 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

lysninger og navne på konkrete beboere.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

sbestyrelsesmedlemmer samt beboere, at man kan gå tilbage og se, hvad der tidligere 

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

vil det blive undersøgt om der i afdelingerne er store 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

 
Bo Jørgensen 
irektør  

  
Troels Poulsen 

 

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

o Jørgensen fortalte, at kravet 

beboerdemokrati@bosj.dk med 

hjemmeside (kommer snarest). 

lokale hvor samtlige lejere 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

lysninger og navne på konkrete beboere.

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

hvad der tidligere 

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

delingerne er store 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

  
                

 

For så vidt angår afdelingsbestyrelsesmøder og afdelingsmøder skal dagsordener samt referater 

kravet 

med 

. 

lokale hvor samtlige lejere 
har uhindret adgang også opfylde kravet. Bo Jørgensen indskærpede, at referater og 

lysninger og navne på konkrete beboere. 

Jan René Petersen supplerede med, at det er en stor gevinst for kommende 

hvad der tidligere 

Bo Jørgensen blev adspurgt om de konkrete sammenlægninger af afdelinger og forklarede kort 

herom. Endvidere gjorde han opmærksom på, at afdelinger der ønsker sammenlægning vil få 

delingerne er store 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og hævede mødet med et ønske om en god 

                 


