
Til Repræsentantskabet 

  
REFERAT AF 

Afholdt lørdag den 12. juni 2010 kl. 10.00
 
Af de indkaldte 236 repræsentantskabsmedlemmer deltog 
Landsforening deltog Bjarne Zetterstrøm og fra administrationen Bo Jørgensen, Sø
Carsten Pedersen, Helen Holmgaad, Poul Reynolds, Søren Hou Præst, Hanne Kjær
Jørgensen, Morten Lykkeberg, Helene Obel og Troels Poulsen.

Formand for selskabsbestyrelsen og repræsentantskabet, Jan René Petersen (JRP
repræsentantskabsmødet. 
 
Selskabsbestyrelsen præsenterede 
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 
Bjarne Zetterstrøm blev valgt som dirigent
 
Troels Poulsen blev valgt som referent
 
Til repræsentantskabsmødet var der opstillet 
blev valgt stemmetællere. 
 
 
2. Indstilling vedr. ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet

 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmøde den 28. april 2
repræsentantskabsmødet til repræsentantskabets godkendelse.
 
Den foreslåede forretningsorden var udsendt 
 
Herudover kom der forslag vedr.
Forslaget var udsendt som bilag 2
 
Det indkomne forslag om ændring af forretningsordenen 
ved personvalg kan stemmes på det antal personer man ønsker
forslag om at bevare den nuværende stemmeform, hvor der skal stemmes på det antal personer, der 
skal vælges. 
 
Stemmerne fordelte sig således: 
 
For det indkomne forslag: 36 
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REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

kl. 10.00, Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15

repræsentantskabsmedlemmer deltog 119 i mødet. Fra Bolig
Landsforening deltog Bjarne Zetterstrøm og fra administrationen Bo Jørgensen, Sø
Carsten Pedersen, Helen Holmgaad, Poul Reynolds, Søren Hou Præst, Hanne Kjær
Jørgensen, Morten Lykkeberg, Helene Obel og Troels Poulsen. 

 

Formand for selskabsbestyrelsen og repræsentantskabet, Jan René Petersen (JRP

estyrelsen præsenterede herefter sig selv. 

og stemmetællere 

blev valgt som dirigent. 

blev valgt som referent. 

Til repræsentantskabsmødet var der opstillet et system til elektronisk stemmeafgivning

Indstilling vedr. ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet 

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

var udsendt som bilag 1 til dagsordenen. 

forslag vedr. ændring af pkt. 15 vedr. stemmeafgivning 
2.  

om ændring af forretningsordenen vedrørende stemmeafgivningen
ved personvalg kan stemmes på det antal personer man ønsker blev sat til afstemning ift. bestyrelsens 
rslag om at bevare den nuværende stemmeform, hvor der skal stemmes på det antal personer, der 
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ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.  

i mødet. Fra Boligselskabernes 
Landsforening deltog Bjarne Zetterstrøm og fra administrationen Bo Jørgensen, Søren Peter Nielsen, 
Carsten Pedersen, Helen Holmgaad, Poul Reynolds, Søren Hou Præst, Hanne Kjær-Kristoffersen, Andrea 

Formand for selskabsbestyrelsen og repræsentantskabet, Jan René Petersen (JRP), bød velkommen til 

system til elektronisk stemmeafgivning, hvorfor der ikke 

010 at indstille en ny forretningsorden for 

vedr. stemmeafgivning i forretningsordenen. 

vedrørende stemmeafgivningen således der 
blev sat til afstemning ift. bestyrelsens 

rslag om at bevare den nuværende stemmeform, hvor der skal stemmes på det antal personer, der 



For bestyrelsens forslag: 74 
Undlod at stemme: 6 
 
Herefter blev bestyrelsens forslag til ny forretningsorden vedtaget 
 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for 
 
Den skriftlige årsberetning for 2009 var fremsendt som bilag 9.
 
Under den mundtlige beretning kom Jan René Petersen bl.a. ind på Boligselskabet Sjællands 
samarbejde med kommunerne –
styringsreform. Politireformen, besparelser i kommunerne samt domstolsreform
betydning for selskabet og er i bestyrelsens bevidsthed
 
Bestyrelsen har desuden fokus på de forsvundne midler i Landsbyggefonden 
resulteret i en udsendt pressemeddelelse.
 
Bestyrelsen appellerer til at tankegang
består af mennesker og samarbejdet fungerer bedst med en konstruktiv dialog, hvor der sættes fokus 
på det væsentlige. Boligselskabet skal også varetage de kommende generationers interesser 
børn og børnebørn skal også gerne ville bo i boligerne 
mere. 
 
Selskabsbestyrelsen er også en del af beboerdemokratiet 
fortalte om de forskellige udvalg besty
 
Jan René Petersen afsluttede sin beretning med en opfordring om at alle skal fokusere på de vigtige ting 
og glemme den dryppende vandhane, som selskabet nok skal lave. I stedet skal alle stå sammen om at 
sikre gode boliger, der renoveres for selskabets egn
med skatter og ikke boligselskabernes opsparede midler. Bestyrelsen vil kæmpe for vores rettigheder og 
udføre vores forpligtelse – kommunerne og politiet må varetage deres opgaver for deres egne midler 
ikke vores.  
 
Direktør Bo Jørgensen aflagde herefter den mundtlige beretning om forretningsfø
 
Bo Jørgensen gennemgik de væsent
udlejningsvanskeligheder, konkurrence på administrationsområdet og s
selskabet. Kun med de rigtige medarbejdere kan målene nås. Medarbejderne skal være kvalificerede, 
motiverede og engagerede. Dette mål nås blandt andet med uddannelse, men bedre 
mandskabsfaciliteter og adminis
tilstedeværende medarbejdere fra selskabet.
 
Bo Jørgensen fortalte herefter om, hvordan vi sammen kommer videre. Visionerne og værdierne blev 
omtalt sammen med BOSJ 2012 –
følelser og historie må vi lægge bag os. 
 
Løfterne fra repræsentantskabsmødet i 2009 blev gennemgået, og så var det tid til løfter for det 
kommende år:  
 

• Servicekoncept og serviceuddannelse
• Anlægsfunktion – have, park og miljø
• Ekstranet 
• Elektronisk syn indført & udviklet
• Servicekonsulent 
• Forslag til fælles maskinpark
• Optimeringskatalog udviklet
• Tilfredshedsmålinger 
• Optimalt indkøb / rammeaftaler
• Påbegyndt egen opkrævning af varme og vand 
• Beboerpanel og tænketank til udvikling af selsk
• Koncentreret og målrettet
 

 

Herefter blev bestyrelsens forslag til ny forretningsorden vedtaget enstemmigt. 

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for 

Den skriftlige årsberetning for 2009 var fremsendt som bilag 9. 

Under den mundtlige beretning kom Jan René Petersen bl.a. ind på Boligselskabet Sjællands 
– herunder den kommende styringsdialog som er en del af 

Politireformen, besparelser i kommunerne samt domstolsreform
betydning for selskabet og er i bestyrelsens bevidsthed. 

Bestyrelsen har desuden fokus på de forsvundne midler i Landsbyggefonden – 
resulteret i en udsendt pressemeddelelse.  

Bestyrelsen appellerer til at tankegangen os – og dem bortskaffes - vi skal alle tænke os. Boligselskabet 
består af mennesker og samarbejdet fungerer bedst med en konstruktiv dialog, hvor der sættes fokus 
på det væsentlige. Boligselskabet skal også varetage de kommende generationers interesser 
børn og børnebørn skal også gerne ville bo i boligerne – dette kan betyde, at der skal henlægges lidt 

Selskabsbestyrelsen er også en del af beboerdemokratiet – det er ikke kun i afdelingerne. 
fortalte om de forskellige udvalg bestyrelsen har nedsat og hvilke opgaver, der ligger foran dem.

Jan René Petersen afsluttede sin beretning med en opfordring om at alle skal fokusere på de vigtige ting 
og glemme den dryppende vandhane, som selskabet nok skal lave. I stedet skal alle stå sammen om at 
sikre gode boliger, der renoveres for selskabets egne penge og så lade staten finansiere sine opgaver 
med skatter og ikke boligselskabernes opsparede midler. Bestyrelsen vil kæmpe for vores rettigheder og 

kommunerne og politiet må varetage deres opgaver for deres egne midler 

aflagde herefter den mundtlige beretning om forretningsfø

Bo Jørgensen gennemgik de væsentligste begivenheder i årets løb. Omgivelserne i form af 
udlejningsvanskeligheder, konkurrence på administrationsområdet og styringsreformen

. Kun med de rigtige medarbejdere kan målene nås. Medarbejderne skal være kvalificerede, 
motiverede og engagerede. Dette mål nås blandt andet med uddannelse, men bedre 
mandskabsfaciliteter og administrationsbygning bidrager også. Bo Jørgensen præsenterede de 
tilstedeværende medarbejdere fra selskabet. 

Bo Jørgensen fortalte herefter om, hvordan vi sammen kommer videre. Visionerne og værdierne blev 
– selskabets strategi. Gennem samarbejde og dialo

følelser og historie må vi lægge bag os.  

Løfterne fra repræsentantskabsmødet i 2009 blev gennemgået, og så var det tid til løfter for det 

Servicekoncept og serviceuddannelse 
have, park og miljø  

Elektronisk syn indført & udviklet 

Forslag til fælles maskinpark 
Optimeringskatalog udviklet 

Optimalt indkøb / rammeaftaler 
Påbegyndt egen opkrævning af varme og vand  
Beboerpanel og tænketank til udvikling af selskabet 

og målrettet boligsocial indsats 

 

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

Under den mundtlige beretning kom Jan René Petersen bl.a. ind på Boligselskabet Sjællands 
kommende styringsdialog som er en del af den nye 

Politireformen, besparelser i kommunerne samt domstolsreformen har haft stor 

 dette har blandt andet 

vi skal alle tænke os. Boligselskabet 
består af mennesker og samarbejdet fungerer bedst med en konstruktiv dialog, hvor der sættes fokus 
på det væsentlige. Boligselskabet skal også varetage de kommende generationers interesser – vores 

dette kan betyde, at der skal henlægges lidt 

det er ikke kun i afdelingerne. Formanden 
relsen har nedsat og hvilke opgaver, der ligger foran dem. 

Jan René Petersen afsluttede sin beretning med en opfordring om at alle skal fokusere på de vigtige ting 
og glemme den dryppende vandhane, som selskabet nok skal lave. I stedet skal alle stå sammen om at 

e penge og så lade staten finansiere sine opgaver 
med skatter og ikke boligselskabernes opsparede midler. Bestyrelsen vil kæmpe for vores rettigheder og 

kommunerne og politiet må varetage deres opgaver for deres egne midler – 

aflagde herefter den mundtlige beretning om forretningsførelsen. 

ligste begivenheder i årets løb. Omgivelserne i form af 
tyringsreformen påvirker 

. Kun med de rigtige medarbejdere kan målene nås. Medarbejderne skal være kvalificerede, 
motiverede og engagerede. Dette mål nås blandt andet med uddannelse, men bedre 

o Jørgensen præsenterede de 

Bo Jørgensen fortalte herefter om, hvordan vi sammen kommer videre. Visionerne og værdierne blev 
selskabets strategi. Gennem samarbejde og dialog kommer vi videre, 

Løfterne fra repræsentantskabsmødet i 2009 blev gennemgået, og så var det tid til løfter for det 



 
Bo Jørgensen sluttede sin beretning af med at takke for den gode modtagelse han har fået 
mødt mange og har mange til gode. A
gode service til leje, men også at ting tager tid.
 
Herefter var der debat om og spørgsmål til 
 
Der pågår fortsat forhandlinger vedrørende udlejning af ledige kollegieværelser i Filosofparken.
 
Der er ingen problemer i at sidde i sels
 
Tænketanken består af ni medarbejdere med forskellige funktioner i selskabet. på det første møde er 
der kommet en hel del indspark. Tænketanken skal mødes igen om ca. 14 dage.
 
Ombygningen af Parkvænget 25
forudsat, men der er dukket en del overraskelser op 
konstruktion. 
 
 
Repræsentantskabet godkendte beretningen.
 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 200

Sjælland, Afd. 260 (Driften) og 
 

 
Afdelingsregnskaberne var ikke udsendt
hjemmeside, www.bosj.dk 
 
Bo Jørgensen gennemgik de ikke
vegne af afdelingerne, dog under forudsætning af kommunens endelige godkendelse heraf.
 
Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009 
 
Bo Jørgensen forklarede, at regnskabsprincippet for så vidt angår 
ændret, således aktiverne ansættes til den reelle værdi i fri handel. Dette har medført en del 
afskrivninger i 2009. 
 
Endvidere berettede BJ, at der er tre afdelinger 
med reguleringskonti. Dette betyder at selskabet af sin dispositionsfond skal tilbagebetale ca. 
kroner nu og hér og at der årligt skal udbetales ca. 3 mio. kroner
medfører bl.a. at der i 2011 vil blive opkrævet til
 
Udgifterne til IT har været noget 
samt opgradering af eksisterende programmel.
 
Budget 2010 og 2011 
 
Administrationsbidraget for 2011 fastfryses, dog ændrer beløbet pr. lejemålsenhed sig som følge af 
indførslen af grundbidrag. 
 
Der vil fortsat blive brugt flere penge 
 
Herudover vil der være fokus på optimal drift og samarbejde på tværs af organisationen. På 
personalesiden har optimeringer mv. medført, at vi i dag er færre ansatte end for et år siden.
 
 

sluttede sin beretning af med at takke for den gode modtagelse han har fået 
mødt mange og har mange til gode. Afslutningsvist fortalte Bo Jørgensen, at Boligselskabet har den 

service til leje, men også at ting tager tid.  

Herefter var der debat om og spørgsmål til den mundtlige beretning: 

Der pågår fortsat forhandlinger vedrørende udlejning af ledige kollegieværelser i Filosofparken.

Der er ingen problemer i at sidde i selskabsbestyrelsen uden at være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Tænketanken består af ni medarbejdere med forskellige funktioner i selskabet. på det første møde er 
der kommet en hel del indspark. Tænketanken skal mødes igen om ca. 14 dage. 

25 går godt. Der er rejsegilde den 17. juni. Licitationen er gået som 
forudsat, men der er dukket en del overraskelser op – blandt andet er der asbest i en del af den gamle 

Repræsentantskabet godkendte beretningen. 

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

var ikke udsendt, men gjort tilgængelige på Boligselskabet Sjællands 

kke-godkendte regnskaber, som er godkendt af selskabsbestyrelsen på 
vegne af afdelingerne, dog under forudsætning af kommunens endelige godkendelse heraf.

Årsregnskab for Boligselskabet Sjælland for 2009 var udsendt som bilag 9. 

Bo Jørgensen forklarede, at regnskabsprincippet for så vidt angår værdiansættelsen af aktiver er 
ændret, således aktiverne ansættes til den reelle værdi i fri handel. Dette har medført en del 

at der er tre afdelinger der er blevet opkrævet for meget 
skonti. Dette betyder at selskabet af sin dispositionsfond skal tilbagebetale ca. 

der årligt skal udbetales ca. 3 mio. kroner til de berørte afdelinger. Dette 
bl.a. at der i 2011 vil blive opkrævet til dispositionsfonden. 

har været noget højere end budgetteret. Dette skyldes primært indkøb af nyt udstyr 
opgradering af eksisterende programmel. 

Administrationsbidraget for 2011 fastfryses, dog ændrer beløbet pr. lejemålsenhed sig som følge af 

flere penge på IT og uddannelse. 

dover vil der være fokus på optimal drift og samarbejde på tværs af organisationen. På 
personalesiden har optimeringer mv. medført, at vi i dag er færre ansatte end for et år siden.

 

sluttede sin beretning af med at takke for den gode modtagelse han har fået – han har 
fslutningsvist fortalte Bo Jørgensen, at Boligselskabet har den 

Der pågår fortsat forhandlinger vedrørende udlejning af ledige kollegieværelser i Filosofparken. 

kabsbestyrelsen uden at være medlem af en afdelingsbestyrelse. 

Tænketanken består af ni medarbejdere med forskellige funktioner i selskabet. på det første møde er 
 

går godt. Der er rejsegilde den 17. juni. Licitationen er gået som 
asbest i en del af den gamle 

lingerne, Boligselskabet 
gelse af budget for 2010.  

Boligselskabet Sjællands 

ndte regnskaber, som er godkendt af selskabsbestyrelsen på 
vegne af afdelingerne, dog under forudsætning af kommunens endelige godkendelse heraf. 

værdiansættelsen af aktiver er 
ændret, således aktiverne ansættes til den reelle værdi i fri handel. Dette har medført en del 

blevet opkrævet for meget husleje i forbindelse 
skonti. Dette betyder at selskabet af sin dispositionsfond skal tilbagebetale ca. 9 mio. 

til de berørte afdelinger. Dette 

end budgetteret. Dette skyldes primært indkøb af nyt udstyr 

Administrationsbidraget for 2011 fastfryses, dog ændrer beløbet pr. lejemålsenhed sig som følge af 

dover vil der være fokus på optimal drift og samarbejde på tværs af organisationen. På 
personalesiden har optimeringer mv. medført, at vi i dag er færre ansatte end for et år siden. 



Regnskaberne for Boligselskabet Sjælland, Afdeling 260 (Driften) og kurs
 
Budget for 2010 og 2011 blev taget til efterretning.
 
Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland
udsendt som bilag 7, blev forelagt repræsentantskabet.
 
5. Valg til bestyrelsen 
 

b)  Næstformand 
 Valgt blev: Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund
   
 
 
c) 6 bestyrelsesmedlemmer
 Valgt blev:   

   Mia Nielsen
   Nina Lundgren, 
   Annette Sørensen, Blommehaven
   Lisbeth Blo
   Hjørdis Jensen, 
   Bjarne Andersen, Nørreled 9
 

   
d)  5 bestyrelsessuppleanter

 
Valgt blev:  
 

    Jens Frederiksen, Præstemarkshusene
    Jørgen Tof
    Bodil Bundgaard, Nørreled 9
    Selma Hulshoff, Fil
   Birger 
 
 
 
 

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 afdelinger 
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 
Afdelingerne er institutioner og har ingen afdelingsbestyrelser. 
 
Endvidere ønskes repræsentantskabets godkendelse af en fuldstændig sammenlægning mellem 01
+ 01-234 med 01-235, såfremt afd
at Rønnebærparken bliver en samlet enhed
 
 

Regnskaberne for Boligselskabet Sjælland, Afdeling 260 (Driften) og kursusudvalget blev godkendt.

Budget for 2010 og 2011 blev taget til efterretning. 

Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland
blev forelagt repræsentantskabet. 

Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde 

6 bestyrelsesmedlemmer 

Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde   
Nina Lundgren, Bækgårdsvej, Borup   
Annette Sørensen, Blommehaven, Roskilde  
Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup  
Hjørdis Jensen, Hedeboparken, Roskilde  
Bjarne Andersen, Nørreled 9-29, Holbæk  

5 bestyrelsessuppleanter 

Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 
Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde 
Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk  
Selma Hulshoff, Filosofparken, Roskilde  
Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde

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 repræsentants
efter forudgående godkendelse på afdelingsmøder i de respektive afdelinger 

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. 

 

usudvalget blev godkendt. 

Revisionsprotokollat af 19. maj 2010 til årsregnskab for 2009 for Boligselskabet Sjælland, der var 

 

 

 

 

26, Roskilde 

§ 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 
elingerne træffer beslutning herom. Sammenlægningen vil medføre, 



Repræsentantskabet godkendte den fuldstændige sammenlægning
fuldstændige sammenlægning af afdelingerne 01
repræsentantskabet en fuldstændig sammenlægning af 
afdelingsmødet i afd. 01-235 godkender dette.
 

 

 
7. Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. beslutninger om 

 
 
På baggrund af de mange beboerdemokratiske og økonomiske 
afdelinger forventes det, at et større antal afdelinger 
sammenlægninger, nemlig en beboerdemokra
 
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 flere 
boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling.
afdelingsmøderne i de respektive afdelinger.
 
For at undgå, at afdelingerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom
repræsentantskabet selskabsbestyrelsen til at træffe beslutning om beboerdemokratisk sammenlægning 
jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig sammenlægning jf. Bekend
af almene boliger mv. § 25. Bemyndigelsen 
2011.  
 
 
8. Initiativpris 
 
Årets initiativpris blev uddelt til: 
 
Lene Vallø med følgende begrundelse: Vi kender Lene Vallø, som en af vores beboervalgte, der altid 
arbejder hårdt for beboernes interesser og som altid været er meget konstruktiv. Selv når vi er uenige, 
oplever jeg, at Lene er virkelig god til at holde en fornuftig o
Lene mener, og Lene kæmper utrætteligt for sine beboere i Havslunde. Det er vi glade for
  
Herudover modtog Beboercaféen i Æblehaven også prisen. Der kommer rigtig mange af Roskildes 
borgere i cafeen, hvor de kan får en kop kaffe og hyggeligt samvær. Nogle af gæsterne er Roskildes 
svage borgere, som her har muligheden for at få en social tilknytning til andre mennesker. 
Beboercaféen i Æblehave fik prisen for det utrættelige arbejde, 
 
 
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.
 
Boligselskabet Sjælland ejer en 
Væggerløse (Matr.nr. 1ri, Stovby Fælledsø, Væggerløse)
at der skulle opføres et sommerhus herpå, som skulle udlejes til afdelingsbestyrelser samt 
medarbejdere i selskabet. Der er im
tilladt at erhverve eller opføre sådanne til brug for beboere eller medarbejder
 
Repræsentantskabet besluttede, 
Væggerløse (Matr.nr. 1ri, Stovby Fælledsø, Væggerløse)

 
 

10. Forslag om ændring af vedtægterne
 

den fuldstændige sammenlægning af afdelingerne 01
g af afdelingerne 01-233 og 01-234. 

fuldstændig sammenlægning af afd. 01-233 + 01-234 og 
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.  

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

afdelinger skal anses som én afdeling med hensyn til beboernes beføjelser, 
således at afdelingerne skal 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 flere 
boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på 
afdelingsmøderne i de respektive afdelinger. 

ngerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom
bestyrelsen til at træffe beslutning om beboerdemokratisk sammenlægning 

jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig sammenlægning jf. Bekend
Bemyndigelsen er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 

med følgende begrundelse: Vi kender Lene Vallø, som en af vores beboervalgte, der altid 
arbejder hårdt for beboernes interesser og som altid været er meget konstruktiv. Selv når vi er uenige, 
oplever jeg, at Lene er virkelig god til at holde en fornuftig og saglig dialog. Der er aldrig tvivl om, hvad 
Lene mener, og Lene kæmper utrætteligt for sine beboere i Havslunde. Det er vi glade for

Herudover modtog Beboercaféen i Æblehaven også prisen. Der kommer rigtig mange af Roskildes 
kan får en kop kaffe og hyggeligt samvær. Nogle af gæsterne er Roskildes 

svage borgere, som her har muligheden for at få en social tilknytning til andre mennesker. 
prisen for det utrættelige arbejde, som de frivillige udfører i 

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. 

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. 

 at sommerhusgrunden beliggende Marielyst Strandpark 116, 4873 
Stovby Fælledsø, Væggerløse) skal sælges til højest opnåelige salgspris.

Forslag om ændring af vedtægterne 

 

f afdelingerne 01-021 og 01-028 og 
 Endvidere godkendte 

234 og afd. 01-235 såfremt 

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, 

således at afdelingerne skal 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 

ngerne skal afvente repræsentantskabets beslutninger herom, bemyndigede 
bestyrelsen til at træffe beslutning om beboerdemokratisk sammenlægning 

jf. vedtægternes § 16, stk. 3 (§ 19 stk. 2) samt fuldstændig sammenlægning jf. Bekendtgørelse om drift 
frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 

med følgende begrundelse: Vi kender Lene Vallø, som en af vores beboervalgte, der altid 
arbejder hårdt for beboernes interesser og som altid været er meget konstruktiv. Selv når vi er uenige, 

g saglig dialog. Der er aldrig tvivl om, hvad 
Lene mener, og Lene kæmper utrætteligt for sine beboere i Havslunde. Det er vi glade for. 

Herudover modtog Beboercaféen i Æblehaven også prisen. Der kommer rigtig mange af Roskildes 
kan får en kop kaffe og hyggeligt samvær. Nogle af gæsterne er Roskildes 

svage borgere, som her har muligheden for at få en social tilknytning til andre mennesker. 
som de frivillige udfører i caféen. 

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

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

at der skulle opføres et sommerhus herpå, som skulle udlejes til afdelingsbestyrelser samt 
 og det er ikke længere 

lyst Strandpark 116, 4873 
sælges til højest opnåelige salgspris. 



 
De foreslåede nye vedtægter var fremsendt
fremsendt som bilag 4, samt en sammenligning af de to sæt vedtægter som bilag 5.
 
Afdelingsbestyrelsen i Sneglebo havde forinden repræsentantsk
6, stk. 2 i de foreslåede nye vedtægter. 
 

Afdelinger med indtil 100 
repræsentantskabet.
Afdelinger med 101
repræsentantskabet
Afdelinger med over 300 husstande vælger/udpeger 4 medlemmer til
repræsentantskabet.

 
Som en konsekvens heraf stillede bestyrelsen et ændringsforslag til fordelingen af antallet af 
repræsentantskabsmedlemmer, som følger:
 

Afdelingerne med indtil 100 husstande vælger/udpeger 2 medlemmer til 
repræsentantskabet. 
Afdelinger med 101
Afdelinger med 201
Afdelinger med 301
Afdelinger med over 500 husstande vælger/udpeger 6 medlem
repræsentantskabet.

 
 
Da bestyrelsens forslag var det mest indgribende, blev dette forslag sat til afstemning.
 
For bestyrelsens forslag: 77 
Imod bestyrelsens forslag: 31 
Undlader at stemme: 1 
 
Herefter blev de foreslåede nye vedtægter sat til 
 
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 
af fremmødte – vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
For de nye foreslåede vedtægter: 106
Imod de nye foreslåede vedtægter: 2
Undlader at stemme: 0 
 
Da der ikke var tilstrækkeligt mange fremmødte gjorde dirigenten opmærksom på
ekstraordinære repræsentantskabsmøde 
afholdt i overensstemmelse hermed.
 
 
11. Indkomne forslag 
 
Det indkomne forslag blev behandlet under punkt 2. Forslaget i sin fulde ordlyd var fremsendt som 
bilag 2. 
 
 
12. Valg af revisor 

 
På valg var: RIR Revision, Roskilde
 
Boligselskabet Sjælland har afholdt udbud vedrørende revisionsydelsen. Der var i 
revisionsfirmaer, der afgav tilbud

var fremsendt som bilag 3. Endvidere var de nuværende vedtægter 
som bilag 4, samt en sammenligning af de to sæt vedtægter som bilag 5.

Afdelingsbestyrelsen i Sneglebo havde forinden repræsentantskabsmøde fremsat ændringsforslag til § 
i de foreslåede nye vedtægter.  

Afdelinger med indtil 100 husstande vælger/udpeger 2 medlemmer til
repræsentantskabet. 
Afdelinger med 101-300 husstande vælger/udpeger 3 medlemmer til
repræsentantskabet 
Afdelinger med over 300 husstande vælger/udpeger 4 medlemmer til
repræsentantskabet. 

illede bestyrelsen et ændringsforslag til fordelingen af antallet af 
repræsentantskabsmedlemmer, som følger: 

Afdelingerne med indtil 100 husstande vælger/udpeger 2 medlemmer til 
repræsentantskabet.  
Afdelinger med 101-200 husstande vælger/udpeger 3 medlemmer til repræsentantskabet. 
Afdelinger med 201-300 husstande vælger/udpeger 4 medlemmer til repræsentantskabet. 
Afdelinger med 301-500 husstande vælger/udpeger 5 medlemmer til repræsentantskabet. 
Afdelinger med over 500 husstande vælger/udpeger 6 medlem
repræsentantskabet. 

Da bestyrelsens forslag var det mest indgribende, blev dette forslag sat til afstemning.

Herefter blev de foreslåede nye vedtægter sat til afstemning med ovennævnte indhold af § 6, stk. 2.

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 

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. 

For de nye foreslåede vedtægter: 106 
Imod de nye foreslåede vedtægter: 2 

Da der ikke var tilstrækkeligt mange fremmødte gjorde dirigenten opmærksom på
ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. juni 2010 kl. 18.30 i Ringparken, Roskilde
afholdt i overensstemmelse hermed. 

Det indkomne forslag blev behandlet under punkt 2. Forslaget i sin fulde ordlyd var fremsendt som 

RIR Revision, Roskilde 

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

 

de nuværende vedtægter 
som bilag 4, samt en sammenligning af de to sæt vedtægter som bilag 5. 

absmøde fremsat ændringsforslag til § 

husstande vælger/udpeger 2 medlemmer til 

300 husstande vælger/udpeger 3 medlemmer til 

Afdelinger med over 300 husstande vælger/udpeger 4 medlemmer til 

illede bestyrelsen et ændringsforslag til fordelingen af antallet af 

Afdelingerne med indtil 100 husstande vælger/udpeger 2 medlemmer til 

mer til repræsentantskabet.  
300 husstande vælger/udpeger 4 medlemmer til repræsentantskabet.  
500 husstande vælger/udpeger 5 medlemmer til repræsentantskabet.  

Afdelinger med over 500 husstande vælger/udpeger 6 medlemmer til 

Da bestyrelsens forslag var det mest indgribende, blev dette forslag sat til afstemning. 

afstemning med ovennævnte indhold af § 6, stk. 2. 

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 

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

Da der ikke var tilstrækkeligt mange fremmødte gjorde dirigenten opmærksom på, at det varslede 
i Ringparken, Roskilde vil blive 

Det indkomne forslag blev behandlet under punkt 2. Forslaget i sin fulde ordlyd var fremsendt som  

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



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 samarbejde kan kickstartes med en medarbejd
juni 2010. Medarbejderne vil på workshoppen 
kan forkorte regnskabsperioden med 1 måned, så økonomiafdelingen kan aflevere regnskab pr. 1. april i 
stedet for pt. 1. maj. 
  
Repræsentantskabet valgte PWC som revisor for 2010.

 
 
13. Eventuelt 
 
Der blev udtrykt ønske om at ”Orienterin
meget blæk. 
 
 
 
Dirigenten hævede mødet og takkede for god ro og orden 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Boligselskabet Sjælland 

 
 
Referat godkendt den 2. august 2010
 

                
Jan René Petersen            
formand              
 
 

  
Bjarne Zetterstrøm  
dirigent   
 

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

baggrund af tilbud samt præsentation indstiller selskabsbestyrelsen PriceWaterhouseCoopers
 

PWC havde forberedt en præsentation med forslag til effektivisering af regnskabsprocessen
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 re

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

som revisor for 2010. 

Der blev udtrykt ønske om at ”Orientering” skal laves i en mere printervenlig version, der ikke bruger så 

Dirigenten hævede mødet og takkede for god ro og orden  

Referat godkendt den 2. august 2010 

                 
              Bo Jørgensen 
               direktør  

 
Troels Poulsen 
referent 

 

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 

hvordan et nyt samarbejde 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 

en mere printervenlig version, der ikke bruger så 


