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Roskilde, d. 24. maj 2012 

 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 

2012 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde 

 
Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 

 

i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.  

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30 i Ungdommens Hus på Parkvej 3, 4000 Roskilde (lige bag Roskilde 

Kongrescenter), som er indrettet til ”Mulighedernes Hus” med diverse udstillinger, stande mv. Der er gratis 

parkeringspladser foran Roskilde Kongrescenter. Se venligst nedenfor angående transport til 

repræsentantskabsmødet fra Holbæk og Ringsted. 

Boligselskabet Sjællands Initiativpris vil blive uddelt under mødet. 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

   

2.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 
året 2011 
 
Skriftlig beretning er vedlagt som bilag. 

 

   

3.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2011 for afdelingerne, 

Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Udvalg for 
beboerdemokrati og uddannelse samt forelæggelse af budget for 2012 

 
Materialet er vedlagt som bilag. 

 
Afdelingsregnskaberne udsendes ikke, men kan ses på Boligselskabet Sjællands 
hjemmeside, www.bosj.dk/regnskab2011  
 

   

4.   Godkendelse af Strategi 2015 

 
Boligselskabet Sjællands nuværende strategi løber frem til 31. december 2012.  
 
Arbejdet med strategi 2015 er gennemført i 2011/12 og har blandt andet involveret 
inddragelse af selskabsbestyrelse, beboere, leverandører, medarbejdere og 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
 

Strategien indeholder en række fokusområder, som Kommunikation, Udvikling, Service og 

Arbejdspladsen, og disse skal være med til at sikre selskabets overholdelse af reglerne om 
forvaltningsrevision, arbejdsmiljølovgivningen og sikre udvikling af selskabet. 
 
Udover disse indeholder strategien også fokusområderne Beboerdemokrati og Klima/miljø. 
Disse fokusområder er særligt besluttet af de politiske organer i Boligselskabet Sjælland. 
Som en konsekvens heraf ønsker Selskabsbestyrelsen en debat i Repræsentantskabet om 

disse, inden den samlede strategi godkendes. 
 
Under debatten om klima og miljø ønskes endvidere repræsentantskabets stillingtagen til 
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kravene til, hvornår energitiltag skal være rentable for generelt at blive fremmet af 
selskabet, anvendelsen af vindenergi mv. 
 
På baggrund af Repræsentantskabets tilbagemeldinger vil der ske en endelig tilpasning af 
strategien og en sammenfatning vil blive udsendt med referatet. 
 
Strategien er vedlagt som bilag. 

 

5.   Behandling af indkomne forslag 
 
Der er ikke modtaget forslag til behandling. 
 

   

6.   Valg af næstformand 
 

På valg er:  

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

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde 
 
Valgavis med præsentation er vedlagt som bilag. 
 

   

7.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er:   
 
Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde  (modtager genvalg)   
Nina Lundgren, Bækgårdsvej, Borup   (modtager genvalg) 

Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj. (modtager genvalg) 
Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup (modtager genvalg) 

Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk (modtager genvalg) 
Hjørdis Jensen, Hedeboparken, Roskilde (modtager ikke genvalg) 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde    
 Nina Lundgren, Bækgårdsvej, Borup    
 Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj.  
 Lisbeth Blom Møller, Borup N I, Borup  
 Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk  
 Henriette Larsen, Bakkegården, Roskilde 

 

Valgavis med præsentation af kandidaterne er vedlagt som bilag. 
 

   

8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 

 

Birger Krigenbaum Sørensen, Fælledvej 20-26, Roskilde 

Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde 

Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 

Jørgen Toftdahl, Kristianslund, Roskilde  
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted 
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 Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 
 Chris Caspersen, Knolden, Roskilde 
 Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde 

 Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 

 

9.   Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen 
 
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 sker 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 
 

Repræsentantskabet kan endvidere 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. 
For at kunne gennemføre beslutninger om fuldstændig sammenlægning truffet af 
afdelingerne indstilles det, at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at 
træffe afgørelse i disse sager. 

 
Det skal bemærkes, at ovennævnte bemyndigelser alene vedrører afdelingerne og 
godkendelse af beslutninger truffet af afdelingerne. 

 
Det indstilles, at Repræsentantskabet i henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter § 6, 
stk. 6 delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 til 
Selskabsbestyrelsen. Det indstilles endvidere, at repræsentantskabet delegerer sin 

kompetence til at godkende fuldstændig sammenlægning af boligafdelinger til 
Selskabsbestyrelsen. 
 
Det indstilles, at delegeringerne er gældende frem til det ordinære 
repræsentantskabsmøde i 2013. 
 
 

   

10.   Debat om håndtering af sager med skimmelsvamp 
 
Skimmelsvamp er desværre blevet en del af hverdagen for mange afdelinger i 
Boligselskabet Sjælland. Der er flere grunde hertil. Ændringer i klimaet, nye bomønstre og 
et øget fokus på problemet hører nok til blandt de store årsager. 

 

I 2011 er der samlet set brugt ca. kr. 18 mio. på renovering af skimmelsvamp og 
genhusning af de berørte beboere. 
 
Når der konstateres skimmelsvamp i en lejlighed eller et hus, skal denne bekæmpes 
uanset hvad. Omkostningerne hertil skal selvfølgelig være så lave som muligt, men 
vigtigst er det, at problemerne fjernes. I nogle tilfælde er angrebet af skimmelsvamp så 

voldsomt, at beboerne ikke kan bo i lejemålet, mens renoveringen står på. I disse tilfælde 
sker der genhusning. Nogle gange er beboerne tilfredse med et andet lignende lejemål 
eller et værelse på vandrerhjem, men visse beboere kræver hotelværelse, forplejning osv. 
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Nogle gange vurderer boligselskabets ansatte, at et lejemål kan bebos under renoveringen 
– naturligvis kun når dette er sundhedsmæssigt forsvarligt. Der kan dog være gener i en 
periode. Der vil f.eks. være håndværkere i dagtimerne, beklædningen kan være taget af 
en væg og nogle gulvbrædder kan være taget op. Dette har i flere tilfælde givet klager, og 
nogle beboere er gået til dagspressen. 
 

Der ønskes en debat om selskabets håndtering af sagerne. Hvordan skal serviceniveauet 
være, og er det rimeligt, at de øvrige beboere skal være med til at afholde 
omkostningerne til meget bekostelige genhusninger?  
 
 

11.   Godkendelse af Boligselskabet Sjællands byggepolitik 
 
Selskabsbestyrelsen har udarbejdet og godkendt Boligselskabet Sjællands byggepolitik, 

der i henhold til vedtægternes § 6, stk. 3, nr. 3 indstilles til Repræsentantskabets 
godkendelse. 
 
Byggepolitikken er vedlagt som bilag. 

 

   

12.   Beslutning om eventuelt køb af Domsognets Plejehjem, Roskilde 
 
Roskilde kommune har netop meddelt, at de udbyder ovennævnte ejendom til salg.  
 
I henhold til vedtægternes § 6, stk. 3 er det repræsentantskabet, der træffer beslutning 

om køb af grunde og iværksættelse af nybyggeri. 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller, at Repræsentantskabet beslutter at ejendommen kan 
indkøbes og samtidig bemyndiger bestyrelsen til at træffe de videre foranstaltninger. 
 
Overordnet set er ønsket, at der opføres familieboliger i ejendommen. Det vurderes, at der 

er særdeles gode udlejningsmuligheder. Bebyggelsen ligger centralt i Roskilde tæt ved 

offentlige transportmidler og park. 
 
Beslutningen træffes under forudsætning af, at Roskilde Kommune yder kommunal 
grundkapital. 
 
 

   

13.   Valg af revisor 
 
På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

14.   Eventuelt    
 

 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 
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Med venlig hilsen 

 

Boligselskabet Sjælland 

                 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

 

Bilag: 

 

 Find vej til Mulighedernes Hus 

 Beretning 2011 for Boligselskabet Sjælland 

 Regnskab for den fælles drift Boligselskabet Sjælland 2011 

 Regnskab for udvalg for Beboerdemokrati og Uddannelse (kursusaktiviteter) 2011 

 Valgavis 

 Strategi 2015 

 Boligselskabet Sjællands Byggepolitik 

 

 

1. indkaldelse og dagsorden er sendt pr. e-mail til repræsentantskabsmedlemmerne. Til 

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

dagsorden er omdelt. 

Såfremt der bliver behov for at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde varsles dette hermed 

afholdt den 14. juni 2012 kl. 18.00 i Roskilde. 

 

Transport 

På baggrund af meget få tilmeldinger er der ikke bustransport. Har du tilmeldt dig transport, vil du blive 

kontaktet med nærmere informationer. 

 


