
 

 

  

 
  
 

    

 

 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE  

Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 

 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted.  

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2010 
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 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af formand 
6. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer  
7. Fornyelse af bemyndigelse til Selskabsbestyrelsen vedr. beslutninger om fuldstændig 

sammenlægning af afdelinger 

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

lejemål  

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

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

10. Initiativpris 
11. Valg af revisor 
12. Eventuelt 
 

REFERAT: 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Bjarne Zetterstrøm (BZ) blev valgt som dirigent. 
 
BZ konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt med lovligt varsel og dermed var 
beslutningsdygtig. 

 
Troels Riis Poulsen blev valgt som referent. 
 

Annette Brunbjerg, Hanne Kjær-Kristoffersen og Helen Holmgård blev valgt som stemmetællere, hvis det 

elektroniske afstemningssystem skulle svigte. 

 
Der blev gennemført en testafstemning for at teste det elektroniske afstemningssystem.  
 
 
2.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2010 
 

Jan René Petersen (JRP) fremlagte bestyrelsens årsberetning.  
 
Bo Jørgensen (BJ) gennemgik beretning om driften og forretningsførelsen for 2010. 
 
I forlængelse af aflæggelserne af beretningen var der debat i salen. 
 



 

 

Beretningerne blev taget til efterretning. 
 
 
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 
 

Årsberetning for Boligselskabet Sjælland, den fælles drift og kursusudvalget var vedlagt den endelige 

dagsorden som bilag. 

 

Afdelingsregnskaberne har været tilgængelige på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 

www.bosj.dk/regnskaber siden den 5. maj 2011. 

 

BJ gennemgik årsregnskaberne i hovedtræk. 

 

BJ gennemgik proceduren for de ikke-godkendte regnskaber, herunder vigtigheden af, at 

afdelingsbestyrelserne kommer med meget specifikke indsigelser, hvis der måtte være indsigelser, 

spørgsmål eller kommentarer. 

 

Der blev stillet spørgsmål fra salen, der alle blev besvaret af henholdsvis direktør og bestyrelsesformand. 

 

Årsregnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

BJ fremlagde budget for 2011 og 2012. 

 

Det blev fremhævet at administrationsbidraget ikke sættes op for 2012. 

 

Orienteringen og budgetterne blev taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag 

 
Følgende forslag var indkomne: 
 
Forslag 1: 
 

Vedtægtsændring – modtaget fra Eva Nielsen, Marievej/Østerled, Holbæk:  

"Der indføjes i vedtægterne, at repræsentantskabsmedlemmer vælges for 2 år – ligesom valg til 

selskabsbestyrelse og afdelingsbestyrelse." 

 

Forslaget blev sat til afstemning.  

 

Resultatet af afstemningen blev som følger: 

 

For:56 

Imod:55 

Blank:3 

 

Da vedtægtsændringer jf. vedtægternes § 11 kræver at 2/3 stemmer for forslaget, faldt dette således. 

 

Forslag 2: 

 

Forslag vedr. maksimal periode beboerrepræsentanter kan sidde i selskabsbestyrelsen – modtaget fra 

Afdelingsbestyrelsen i Kristianslund, Roskilde. 

 

Forslaget var vedlagt dagsordenen som bilag. 

 



 

 

Forslagsstilleren trak forslaget tilbage, da forslaget vil medføre en ulovlig begrænsning for 
beboerdemokratiet. 
 

 

5. Valg af formand 
 
 Valgt blev:  
    
  Jan René Petersen, Ellebæk , Roskilde    
   

6. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer 

 

Kandidaterne præsenterede kort sig selv, hvorefter der var afstemning. 

  

 Valgt blev:  

  

  Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde  

  Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde     

  Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde 96  

  Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  98 

  Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 

  Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde 

   

  

Valg af fem bestyrelsessuppleanter 
 
Valgt blev:  
 

1. suppleant: Bodil Bundgård, Nørreled 9-29, Holbæk  

2. suppleant: Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde 

3. suppleant: Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde 

4. suppleant: Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 

5. suppleant: Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde    

       

    

 
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. 

 
Repræsentantskabet bemyndigelsen selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om fuldstændig 
sammenlægning af afdelinger. 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 tidspunktet for repræsentantskabsmødets afholdelse var følgende lejemål opsagte eller ledige: 

 

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 institutioner 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 39 m2. Boligen blev i 1998 

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

bopælspligten blev suspenderet i lejeperioden. 

 

Repræsentantskabet bemyndigede selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om salg, nedrivning, 

ombygning mv. såfremt ovenstående 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 

kan ske 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 
 

Selskabsbestyrelsen trak forslaget tilbage. 

  

10. Initiativpris 

 
 
Boligselskabet Sjællands initiativpris for 2011 gik til Chris Caspersen fra afd. Knolden. 
 
 

11. Valg af revisor 
 

På valg var: PriceWaterhouseCoopers (PWC), Holbæk 

 

PriceWaterhouseCoopers (PWC), Holbæk blev genvalgt. 

 

 

12. Eventuelt 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og for en god og livlig debat. Herefter gav han ordet 
til formanden, der takkede for valget og for et godt repræsentantskabsmøde. 

 
 
Mødet hævet. 
 
 
 
 

 

Referat godkendt 

 

Sjælland, d. 29.06. 2011 

      

            

 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                 direktør  

 

 

   

Bjarne Zetterstrøm  Troels Poulsen 

dirigent   referent 

 


