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Vi skal yde mere
Boligselskaberne oplever nu og vil i årene frem-

over fortsat opleve et pres fra flere sider. På den 

ene side er rigtigt mange beboere presset øko-

nomisk på grund af arbejdsløshed og et generelt 

mindre økonomisk råderum. Samtidig stiger be-

boernes forventningerne til boligerne og deres 

kvalitet. Konkurrencen om beboerne stiger også. 

Rigtigt mange boligselskaber har problemer med 

at leje deres boliger ud. Kravene til os som bolig-

selskab stiger altså markant i øjeblikket. 

Boligselskabet Sjælland har gennem flere år været 

på forkant med udviklingen, og vi er derfor i stand 

til at klare presset fremover. Vi kan se, hvordan  

nogle selskaber har været nødt til at afskedige  

medarbejdere på grund af svigtende økonomi, 

øget administrationsbidrag og gebyrer for forskel-

lige ydelser.

Selvom inflationen øger udgifterne, hævede vi ikke 

administrationsbidraget i 2011, og det gør vi hel-

ler ikke i 2012. Samtidig har vi gang i mange store 

og små tiltag. Løsningen for den almene bolig-

branche, og for boligbranchen generelt er klar: Vi 

skal være bedre, mere effektive og dygtigere – og 

det skal vi for de samme penge. 

Lønninger og andre udgifter stiger. Det betyder, at 

administrationen og driften skal tænke smartere, 

bedre - i det hele taget være dybt fokuseret på at 

levere varen til afdelingsbestyrelser og beboere. 

Vi ved, at de ansatte hos Boligselskabet Sjælland 

presses, men heldigvis er selskabet fyldt med 

meget engagerede medarbejdere, som arbejder for 

at skabe Danmarks bedste Boligselskab.

Vi har gennem flere år været i gang med at tilpasse 

os til det øgede pres. Vi er startet tidligt, og er 

derfor heller ikke tvunget til drastiske ændringer. 

Vi gennemfører vedholdende den markante, lang-

sigtede og fokuserede udvikling.

Selskabets beretning 2011
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Vi lagde kundecenter, klagebehandling og ud- 

lejning sammen i Beboerservice og oprettede nye 

stillinger - fx anlægsgartnere og strategisk ind-

køber.  Forbrugsafregninger og flytteafregninger 

blev også samlet hos én person i Opkrævningen.

Nogle ændringer er sket med de samme medar-

bejdere, mens andre ændringer betød, at vi sagde 

farvel til enkelte og goddag til andre.  Medarbej-

dere har arbejdet med at få alle detaljerne i æn- 

dringerne på plads. 

I Beboerservice har man f.eks. arbejdet med 

legoklodser for at illustrere de mange nye forret-

ningsgange og nye samarbejdsmuligheder. 

Det har givet rigtig gode resultater. Lego fremmer 

den kreative tankegang – også hos voksne. Mange 

medarbejdere har også fysisk flyttet arbejdsplads. 

Det store puslespil er gået op, efter en stor, effek-

tiv indsats fra bl.a. It-afdelingen og Intern Service. 

Intern Service et lille, effektivt team i selskabet, 

som sørger for, at alt det praktiske fungerer på ar-

bejdspladsen.  

Vi er dog også fuldt ud klar over, at både ansatte 

og beboervalgte engang imellem oplever, at der 

kommer for mange forandringer for hurtigt efter 

hinanden. Vi ved også, at der i den store udvikling 

er detaljer, som vi ikke har været nok omkring. Vi 

er klar over, at nogle boligafdelinger har måttet 

skifte områdeleder (tidligere ejendomsmester) en 

gang for meget, fordi vi foretog organisationsæn-

dringerne. Det ved vi, men vi skal også være ærlige 

og melde ud, at det er de følgevirkninger, der også 

kommer af de mange forandringer. Og forandring-

erne vil fortsætte. Vi vil fortsætte, så vi udvikler 

Boligselskabet Sjælland til gavn for beboere og be-

boervalgte. 

Organisationsændringer
2011 bød på én større og en række mindre or-

ganisationsændringer. Ændringerne har øget 

kvaliteten i vores opgaveløsning og vil skabe mere 

nærhed. I marts sagde vi farvel til ejendomsmestre 

og goddag til områdeledere. Vi skar et ledelseslag 

væk, lagde fundamentet til stillingen som service- 

og udviklingskonsulent (ambassadør for beboer-

demokratiet), og øgede kvaliteten og vidensdelin-

gen i synsprocessen med et centralt team. 

Områdelederne er blevet centrale for alle. Sammen med driftsassistenterne sørger 
de for koordineringen af opgaver og projekter i boligafdelingerne.



5 

REGNSKAB & BERETNING 2011

I Chefgruppen blev det til et farvel til it-leder 

Søren Præst og kundeservicechef Carsten Peder-

sen. 2011 blev også et goddag til Torben Simonsen 

i Chefgruppen, da han ændrede titel fra souschef 

til chef for Afdelingsservice.

I august oprettede vi en stilling som digital redak-

tør for at øge de digitale kompetencer i Kommu-

nikation. 

Selskabsbestyrelsen fik et forretningsudvalg i 

marts. Forretningsudvalget består af formanden, 

næstformanden og et menigt bestyrelsesmedlem. 

De er inde i de løbende beslutninger, og på den 

måde sikrer vi, at når et bestyrelsesmedlem stop-

per, bevares kontinuiteten via de to andre, som har 

et tæt kendskab til selskabet. 

  -   At nye medarbejdere automatisk 

kommer på et to dages introduktions- 

kursus.

-    Selskabet har ansat 40 medarbejdere 

+ sommerfugle (korttidsansatte i 

sommerperioden) i 2011. Der var 

1.356 ansøgninger til stillingerne. 

160 kom til første samtale. 40 kom 

til anden samtale.

-    Tre har været i praktik i selskabet – 

den ene praktikant er efterfølgende 

blevet ansat i selskabet.

-    29 medarbejdere har forladt selska-

bet – 12 har selv sagt op, mens 17 er 

blevet afskediget. 

-   Der er igen i år udført boligservice på 

ca. 12.000 boliger.

Vidste du

Service på alles læber
I 2011 blev alle ansatte færdige med den fælles ser-

viceuddannelse. Service, og hvordan man arbejder 

med service, blev noget alle kunne forholde sig 

til. Fra at være et luftigt ord fik alle medarbejdere 

talt, diskuteret og ændret holdninger i forhold til, 

hvordan beboere kan opleve god service. 

Samtidig kom mange ansatte på kurser. Fx var en 

del medarbejdere på kursus i præsentationsteknik 

og konflikthåndtering, ligesom Selskabsbestyrel-

sen fik mentortræning.

Service ud over selskabet
I 2011 blev administrationsaftalerne med Sol-

rød Boligselskab, Fjordbo og Hvalsø Boligselskab 

fornyet. Derudover indgik vi en administrations-

aftale med Vordingborg Kommune om 452 lejemål 

i Vordingborg og omegn. Boligselskabet Sjælland 

servicerer nu 13.000 boliger. Samtidig har Bolig-

selskabet Sjælland indgået en strategisk sam-

arbejdsaftale med Villabyernes Boligselskab. Det 

nye almene boligselskab Boligrøn valgte i 2011 

Boligselskabet Sjælland som sjællandsk partner.  

Dermed kommer vi også til at servicere Boligrøns 

beboere. 

Vi har desværre måttet sige farvel til administra-

tionen af ældreboliger i Roskilde, som er overtaget 

af en af vores konkurrenter. 

Et lokalt selskab
Boligselskabet Sjælland har i slutningen af 2011 

arbejdet på at etablere områdekontorer i Holbæk 

og Vordingborg. Det er naturligt, at vi som lokalt 

selskab har områdekontorer i de kommuner, hvor 

vi har boliger. I Ringsted har vi i mange år haft et 

lokalt kontor med stor succes, ligesom vi også i 

Roskilde har lokale kontorer. Repræsentantskabs-

mødet blev i 2011 afholdt i Ringsted, og selskabet 

er også begyndt at holde kurser forskellige steder 

på Sjælland. Vi er Sjælland. Beboerne finder os 

lokalt på Sjælland.
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Bedre løsning af opgaverne
Når vi går styrket ud af 2011, er det blandt andet 

fordi, vi har arbejdet intenst med vores forret-

ningsgange og it-systemer. Alle afdelinger har ar-

bejdet med arbejdsprocesser og snitflader til andre 

afdelinger, ligesom vi har haft fokus på risikosty-

ring. Risikostyring handler om at finde ud af, hvor 

vi er sårbare, og hvordan vi sikrer os. Vi har set på 

alle slags risici, både økonomiske, sikkerhedsmæs-

sige, ledelsesmæssige og alle de andre områder 

som i sidste ende har betydning for beboerne. 

I selskabet har der også været fokus på kvalitets- 

og egenkontrol. 

Mere digitale
Vi har indført elektronisk syn i alle afdelinger. Det 

betyder, at vi ikke først skal skrive ting ned på 

papir og derefter indtaste det. Nu indtaster syns-

medarbejderne information direkte på små com-

putere, når de står i boligerne. 

Ejendomsfunktionærerne har også fået et nyt 

værktøj til at indberette fejl på bygninger. De kan 

nu tage et foto med deres telefon og registrere fejl 

og mangler direkte på stedet, så opgaverne hurtigt 

kan blive prioriteret og udbedret. Arbejdssedler er 

også blevet digitale, så tastearbejdet mindskes, og 

kvaliteten sikres. 
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Og medarbejdernes slipper også for at sætte løn-

sedler i mapper hjemme i privaten – nu leveres de 

direkte i e-Boks. 

It-afdelingens sagsstyringssystem Follow-Up har 

betydet, at it-medarbejdernes ressourcer udnyttes 

langt bedre. 

Flere og flere benytter sig af muligheden for at 

modtage tilbudsbreve via mail. Nu sendes 84 % af 

tilbudsbrevene via mail. Det giver en noget hurti-

gere sagsgang, boligerne udlejes hurtigere til fordel 

for fraflytter, og vi sparer en masse penge i porto.

Råderetssager registreres nu også i Eg-bolig, så de 

ansatte på tværs af afdelingerne lettere kan få ad-

gang til de oplysninger, der skal bruges, når arbejds- 

opgaverne skal løses.

Nye systemer
Listen over nye systemer, som enten blev bestilt 

eller leveret i 2011 er lang. Fx har vi fået implemen-

teret nyt lønsystem og nyt system til håndtering 

af jobansøgninger (e-rekruttering). Et nyt telefon- 

system er også blevet indkøbt. Det nye system 

betyder, at ventetiden i telefonen kan nedbringes 

yderligere. 2011 har budt på kortere ventetid end i 

2010 for de beboere, som har ringet til os. 

Økonomi har også indført Nem Handel, som be-

tyder, at vores leverandører nemmere kan levere 

elektroniske fakturaer til os. 

Viden og politikker
gennem undersøgelser er vores viden om bebo-

ernes og de beboervalgtes tilfredshed med os øget. 

Denne viden giver os et godt afsæt for at udvikle 

selskabet på de rigtige områder.

 

Et nyt HR-regnskab gør det muligt at få over-blik 

over sygefravær, anciennitet mv. Vi har mulighed 

for at se, om der er kritiske forhold, der skal arbe-

jdes med. 

Fx viser fraværsstatistikken, at fraværet er højt – 

blandt andet på grund af mange langtidssygemeld-

inger. Der er nu fastsat mål for at nedbringe dette 

fravær. 

En række nye politikker har også set dagens lys. 

Blandt andet sygefraværspolitik, pensionspolitik, 

elevpolitik, praktik- og arbejdsprøvningspolitik. 

Erhvervslejemål
Vi har fået håndteringen af erhvervslejemål sat 

på skinner. Alle kontrakter for erhvervslejemål er 

gennemgået, der er udarbejdet et nyt koncept, 

som skal anvendes fremover, og vi er nu klar til at 

gå ud og varsle huslejestigninger i konkrete lejemål. 

Dette kan bidrage til en forbedret økonomi i de 

afdelinger, som lejemålene ligger i. 

Skimmelsager
Indsatsen mod skimmelsvamp steg i 2011. Med 430 

sager i 2011 er det en markant stigning i forhold 

til 2009, hvor der var 122 sager. De mange sager 

har nødvendiggjort ansættelse af mere personale. 

Pr. 1. januar 2011 var der ansat 1½ personer, pr. 1. 

april 2½ personer og pr. 1. december 3½ personer 

til behandling af skimmelsager. Sagerne er fordelt 

på mange afdelinger, men enkelte afdelinger har 

haft mange, meget dyre sager. 

Årsagen til skimmelforekomsterne er i de fleste 

tilfælde en kombination af beboeradfærd og  

mangler/svagheder ved byggeriet. 

En del afdelinger afsætter penge til forbedring af 

indeklimaet. Flere skimmeltilfælde har dog ud-

viklet sig til egentlige byggesager, da der er tale 

om et mønster i afdelingen – dette er tilfældet i 

blandt andet Sletten, Lundetoften, Stougården og 

Kristianslund. 

For enkelte afdelinger vil der være tale om en 

stor økonomisk belastning, fordi afdelingen 

består af relativt få husstande, der kollektivt 

skal dække udgifterne. 



8 

REGNSKAB & BERETNING 2011

Samlet ventes udgifterne at beløbe sig til 20 mil-

lioner kr. i 2011. Det er gennemsnitligt over 1.600 

kroner pr. lejemål.

Bekymringen for skimmel er steget hos beboerne. 

Dette har resulteret i en del samtaler om mindre 

forekomster af skimmel i badeværelsesfuger og på 

vindueslister. I disse tilfælde rådgiver vi beboerne 

om, hvordan skimmelen fjernes.

Stigningen i antal og sags typer, omstrukturerin-

gen af selskabet, indførelsen af boligservice mm. 

har givet anledning til en større revidering af alle 

forretningsgange omkring skimmelhåndtering. 

Markedsføring 
En gang kunne enhver bolig, et hvilket som helst 

sted, udlejes uden problemer. De tider er forbi. I 

nogle afdelinger er der tomme boliger, og andre 

steder kan vi se, at der i løbet af nogle år kommer 

udfordringer med at udleje boligerne. Boligselska-

bet Sjælland har derfor øget markedsføringsind-

satsen markant. I 2011 kørte vi små kampagner 

i enkelte områder, og deltog på messer. Det gav 

blandt andet en stigning i antallet af opskrivninger 

på 26,5 %. I slutningen af året startede selskabet 

også arbejdet med et nyt markedsføringsbrand, 

som skal være med til at styrke selskabets syn-

lighed. Resultatet af dette arbejde kan ses i 2012 

gennem en række kampagner og i selskabets 

øvrige eksterne kommunikation.

Markedsføring handler dog også i høj grad om 

at udvikle det, vi tilbyder. Derfor spotter Bebo-

erservice systematisk behovene, og tager fat i 

områdeledere og afdelingsbestyrelser i de afde-

linger, hvor der skal ske yderligere tiltag for at gøre 

afdelingen mere attraktiv. Tiltag kan være alt fra 

udearealer til muligheden for at have kæledyr. Fx 

er afdelinger med mange mindre boliger attraktive 

for enlige, som gerne vil have kat. 

Antallet af omtaler i pressen steg også gennem 

2011, så vi øger kendskabet til Boligselskabet Sjæl-

land. 

Boligselskabet Sjællands navn er kun fem år gammelt. For at synliggøre, at selskabet tilbyder 
ydelser til andre selskaber, deltog vi med en unik stand på branchemessen Almene Boligdage. B

o
li

g
er

 i 
B

el
la
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Flere muligheder på nettet
Beboerservice og Kommunikation gav i 2011 

beboerne mulighed for at henvende sig med ge-

nerelle spørgsmål via Facebook. Målet er, at de ge-

nerelle svar vil give færre henvendelser via telefon 

og mail. Derudover giver det selskabet endnu en 

kilde til dialog. 

Flere og flere benytter sig af mulighederne for at 

søge bolig, skrive sig op og hente hjælp på bosj.dk. 

Det blev til 237.000 besøg i 2011, hvilket svarer 

til en stigning på 20 % i forhold til 2010. Et af de 

web-tv-klip, som hittede i 2011, var en instruk-

tionsvideo i, hvordan man ordner et stoppet toilet. 

Samtidig steg selskabets erfaringer og viden om 

at koble data fra vores store database Eg-bolig 

til selvbetjeningsmulighederne på nettet. I 2011 

startede arbejdet med at afdække, hvorfor nogle 

opskrivninger på nettet ikke kom rigtigt ind i data-

basen, og hvorfor nogle brugere ikke kunne logge 

ind. Arbejdet resulterer i, at selskabet i 2012 skal 

have ny webleverandør, og samtidig skal der laves 

en række ændringer i Eg-bolig.

Kommunikation og forventninger
I maj 2011 startede selskabet et 2-årigt projekt, 

som skal forbedre kommunikationen mellem 

fagmedarbejdere og beboere. Her bliver ansatte 

undervist i god kommunikation, de enkelte afde-

linger får rådgivning i forhold til de ting, de kom-

munikerer om, ligesom vi udvikler på, at vi kommer 

med de rette informationer på rette tidspunkt. 

En del af projektet handler om, at breve skal skrives 

mere forståeligt i fremtiden. En vigtig del er otte 

udvalgte kundeforløb – fx de over 2.000 årlige  

indflytninger, hvor kommunikationen gennemgås 

med en tættekam, og der bliver udviklet på god 

kommunikation. 

god kommunikation skal blandt andet være med 

til at give færre frustrationer mellem selskabet og 

beboerne, som mange gange skyldes, at den ene 

part forventer et, og den anden part forventer 

noget andet. En mere præcis kommunikation skal 

give en bedre forventningsafstemning. 
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En TemAvis til beboervalgte så også dagens lys i 

2011. Den vil udkomme cirka fire gange om året 

og tage fat i et aktuelt emne. Den første udgave 

tog fat i markvandringer og fortalte i dybden om, 

hvordan en markvandring foregår og hænger sam-

men med budgetter og driftsplaner. 

Tryghed og trivsel 
Tryghed og trivsel blandt beboere er vigtig. Derfor 

gør selskabet en målrettet boligsocial indsats for 

at øge trygheden og trivslen. Tiltagene skal også 

være med til at sikre det gode boligliv for alle be-

boere og bidrage til, at vores boligområder også 

fremover fremstår attraktive.

I 2011 ansøgte boligselskabet og Roskilde Kom-

mune om at iværksætte en ny boligsocial hel-

hedsplan via Landsbyggefonden. Den nuværende 

helhedsplan udløber i midten af 2012. Den første 

ansøgning er nu godkendt af Landsbyggefonden. 

Selskabet er på samme måde i dialog med blandt 

andet Køge og Holbæk kommuner om at starte 

boligsociale tiltag. 

2011 har også budt på stor succes for selskabets  

lektiecaféer, der er blevet frisket op. Lektiecaféer-

ne har oplevet stor tilslutning blandt børn og unge 

- og har også fået flere frivillige lektiehjælpere. To 

nye lektiecaféer er åbnet. 

Boligområdet Æblehaven/Rønnebærparken har 

tidligere været hærget af en del påsatte brande i af-

faldscontainere. For at få ro i området har Roskilde 

Brandvæsen hen over 10 uger uddannet 14 unge 

brandkadetter mellem 13 og 15 år fra kvarteret. 

Dette projekt, som selskabet har gennemført 

i samarbejde med Roskilde Brandvæsen, kom-

munen og SSP, har været en stor succes. De unge 

brandkadetters nye viden og erfaringer har en klar  

indflydelse på andre unge i området. Brandene er 

ophørt, og boligområdet er blevet et tryggere sted 

at færdes.  Brandkadetterne bliver snart kaldt ind 

på efteruddannelse, ligesom et nyt hold kadetter 

med lidt ældre unge starter op i løbet af 2012.

De frivillige i selskabets beboercafe i Roskilde 

kunne i december 2011 modtage en anerkendelse 

for deres store arbejde i form af julegaver, som   

 blev overrakt af Roskildes borgmester Joy Mo-

gensen og selskabets direktør. 

I Ringsted har de boligsociale tiltag været præget 

af et år med positive resultater. Selskabets unge-

vejleder har i samarbejde med lokale aktører startet 

og drevet en klub med aktiviteter og vejledning 

for unge. Stedet fungerer nu som  et attraktivt 

værested for den gruppe af unge, der tidligere har 

fyldt meget i området. I 2012 vil der derfor være 

mere overskud til at arbejde med konkrete initia-

tiver, som ikke handler om akut problemløsning, 

men derimod om en positiv udvikling, der sikrer 

attraktive boligområder med større tryghed og 

trivsel for beboerne. 

Selskabet gør meget ud af at støtte frivillige 

kræfter, der ønsker at gøre en forskel for beboere. 

Det boligsociale team har blandt andet hjulpet 

frivillige med fondsansøgninger, og har også søgt 

midler til forskellige projekter. I 2011 er der blandt 

andet hentet midler fra Undervisningsministeriet 

og Danmarks Idrætsforbund.
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Lektiecafé
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Finder penge
I 2011 ansatte selskabet en strategisk indkøber. 

Han fik hurtigt fundet en række besparelser ved 

blandt andet at indgå en aftale om indkøb af hårde 

hvidevarer. Da Boligselskabet Sjælland er en rigtig 

stor indkøber, kan vi opnå gode priser ved blandt 

andet at samle indkøb i udbud. Her kan spares 

mange penge, som kommer lejerne til gode. 

Energiafdelingen har også fundet rigtig mange be-

sparelser. Fx blev der ved gennemgangen, der sker 

gennem boligservice, fundet flere defekte udsug-

ningsmotorer. Mange af disse blev skiftet til nye 

energispare-motorer. Således har Ringparken og 

Rønnebærparken nu afsluttet en totalrenovering 

af de gamle motorer, så de nu bruger mindre strøm 

og derfor giver besparelser. Derudover giver de 

nye motorer også en bedre udsugning. 

Et andet eksempel er en udskiftning af pumper 

i Rønnebærparken, som har givet afdelingen en 

energibesparelse på 157.207 kWh. Dette svarer 

til en kontant besparelse på ca. 325.000 kr. Det 

er 700 kroner per bolig i afdelingen.  Arbejdet 

med at renovere varmecentralerne vil forsætte 

over de kommende år, og vi vil derfor se en større  

besparelse over tid.

Varmt bad og ventilation
I det forløbne år har vi renoveret 13 varmecentral-

er. Vi har udskiftet brugsvandssystemerne, da disse 

var slidt ned og havde vanskeligt ved at følge med i 

spidsbelastningsperioder. 

De fleste udskiftninger sker uden for varmesæ-

sonen. Enkelte gange bliver vi dog nødt til at gøre 

det i varmesæsonen. Det skete fx op til jul i 2010, 

hvor varmecentralen i Østparken og Østergade 

i Tølløse blev ramt af et uheld. Temperaturen i 

Danmark var på dette tidspunkt mellem -5 og -15 

grader. Det lykkedes at fremskaffe en kedel fra 

Tyskland i løbet af nogle dage, hvorefter en ud-

skiftning blev igangsat. Det var naturligvis ikke 

rart for de berørte beboere, da temperaturen kun 

kunne holdes på ca. 17 grader i deres boliger. Alle 

bed tænderne sammen, og opgaven blev løst med 

kun et enkelt frossent vandrør i en enkelt bolig 

til følge. Beboerne har med det nye anlæg sparet 

13.500 m3  gas svarende til ca. 115.000 kr. sammen-

lignet med året før. 

I 2011 blev der skiftet kedler i mange afdelinger. 

Og vi kan se, at når de nye systemer dimensioneres 

rigtigt ud fra den nyeste teknologi, kan der spares 

både penge til energi og til serviceeftersyn. 
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Nogle afdelinger har haft problemer med, at okker 

og kalk har tilstoppet flere varmtvandsrør, og det 

har været nødvendigt at udføre kemisk rensning 

af installationerne. Det er en omfattende proces, 

som varer ca. 14 dage. 

For selskabets medarbejdere er det nogle gange 

et detektivarbejde at finde frem til årsagen til et 

problem. I Måneparken har der fx været et lidt for 

højt vand- og varmeforbrug. Det viste sig, at pro-

blemet var en nedgravet utæt varmtvandsledning.

I Højbrønd har vi i løbet af året udskiftet tre ven-

tilationsanlæg til lavenergianlæg. Det nye anlæg 

vil tjene sig selv hjem på få år. Samtidig er der in-

stalleret en ny CTS-styring af ventilationsdelen. 

Blegdammen har ligeledes fået udskiftet 10 gamle 

ventilationsanlæg til nye lavenergianlæg. Disse vil 

have tjent sig hjem på ca. tre år og giver samtidig 

en større driftsikkerhed.

Individuel råderet
Rigtig mange beboere vil gerne forbedre boligen 

ved hjælp af individuel råderet. I maj 2011 ændrede 

selskabet praksis, så det i dag er beboeren og ikke 

afdelingen, som skal betale for sagsbehandlingen. 

Ændringen skete efter, at en beboer klagede til 

Roskilde Kommune, der er tilsynsmyndighed. Æn-

dringen har betydet, at antallet af sager er faldet 

ca. 10 %. 

Beboerdemokrati i centrum
I midten af 2011 nedlagde vi kursusudvalget og 

oprettede i stedet Udvalget For Demokrati og 

Uddannelse. Udvalget består af beboervalgte og 

står for at planlægge selskabets kurser. Efterårets 

kurser havde fokus på, hvordan beboerdemokrati-

et træffer de vigtige beslutninger, der giver attrak-

tive boligafdelinger. Det var fx kurser om udvendig 

råderet, fremtidssikring og energirigtige renove-

ringer, og der var stor interesse for de nye kurser. Nyt køkken 
- under råderetten
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Fremtidssikring
Selskabet har fokus på at fremtidssikre vores  

boliger. Vi skal sikre, at vores boliger er attrak-

tive for både nuværende og fremtidige beboere, 

og at vi ikke får udlejningsvanskeligheder på sigt. 

Selskabet tager mange forskellige initiativer for at 

fremtidssikre boligerne. Fra 2013 begynder vi at 

henlægge til renoveringer af tag, facade, vinduer 

og tekniske installationer. Henlæggelser er fagbe-

grebet for at lægge penge til side til fremtidige ud-

gifter. Arbejdet med henlæggelser blev vedtaget 

og startet i 2011. 

Tilstandsvurderinger
Den tilstandsvurdering af afdelingerne, der ud-

føres hvert 7. år, er budgetlagt og indarbejdet i 

samtlige afdelinger i Boligselskabet Sjælland.

Byg & Anlæg har i 2011 udarbejdet rapporter for 

20 afdelinger. I forbindelse med tilstandsvurderin-

gen drøftes afdelingens forhold med formanden 

for bestyrelsen. Formanden orienteres samtidig 

om, hvad gennemgangens formål er, og at de kon-

staterede anmærkninger indarbejdes i det kom-

mende budget. Tilstandsrapporterne bliver i årets 

løb indarbejdet i de enkelte afdelingers kommende 

langtidsbudget.

Ros fra kommunerne 
Boligselskabet Sjælland holder årlige dialogmøder 

med de i alt ni kommuner, vi er repræsenteret i. 

Kommunerne er generelt meget tilfredse med  

samarbejdet og udtrykker generel tillid til den 

måde, selskabet drives på.

Ændringer kan give modstand
Som du har oplevet og læst, har Boligselskabet 

Sjælland i 2011 forandret mange ting. Et af målene 

har været, at dem, som får en ydelse, også er dem, 

som skal betale. Det har givet en del reaktioner. 

Nogle bliver begejstrede, og nogle bliver irriterede. 

Netop åbenhed og dermed indsigt er en væsentlig 

forudsætning for beboerdemokrati. Det er dog 

klart, at hvis man før i tiden har fået noget, som 

naboafdelingen har betalt, kan det give irritation, 

at man nu selv skal betale.

“Har været super glad for at bo her! 
Skøn altan, man må have husdyr, flot 
renovering og dejlige grønne områder.” 

Citatet stammer fra en beboers svar i 
fraflytningsundersøgelsen. 

Alle, som flytter, får et spørgeskema 
fra Boligselskabet Sjælland, og her 
udtrykker hovedparten tilfredshed 
med afdelingerne og selskabet.

Citat
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Fremtidssikring af boliger, herunder henlæggelse 

og vedligeholdelse har i 2011 og vil fremover have 

stor fokus. Også selv om det betyder, at vi, som 

bor her i dag, skal betale en højere husleje. Et godt 

samarbejde mellem afdelingsbestyrelse og selska-

bet betyder, at nuværende og kommende beboere 

får gode boliger.

Nogle af ændringerne sker, fordi vi skal følge 

lovgivningen. Her er det vigtigt, at vi som be-

boervalgte, er gode til at skelne mellem det, der 

bestemmes gennem lovgivningen, som vi ikke kan 

ændre på, og det, der er politik. 

Vi har et utroligt godt samarbejde mange steder, 

og forskellige holdninger brydes. Men vi erkender 

også, at nogle få – ofte meget fremtrædende be-

boervalgte – ikke vil de nødvendige forandringer 

og ændringer, som bl.a. følger af øget gennem-

sigtighed. Den utilfredshed er ytret mange steder. 

Det sker også i avisen og til andre selskaber. 

Her er det vigtigt ikke at tro, at vi gennem bebo-

erdemokratiet kan gå imod lovgivningen. Den skal 

og vil vi følge. 

Selskabsbestyrelsen er sikker på, at det er den 

rigtige retning, som Boligselskabet Sjælland  

bevæger sig i. Vi har også bevidstheden om, at det 

kræver mod at gennemføre ændringerne.

På vej mod 2015
Selskabets bestyrelse og ansatte begyndte i 2011 

på hele forarbejdet til Strategi 2015, som skal ved-

tages i 2012. Beboere, beboervalgte og leverandø-

rer har også deltaget i arbejdet med at udvikle den 

retning, som selskabet skal udvikle sig i. Selska-

bet arbejder nu også mere systematisk med mål 

gennem blandt andet Balanced Score Card, der 

skal virke sammen med Strategi 2015. Balanced 

Score Card arbejder bredt med forskellige typer 

mål på tværs af afdelinger.
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•  Der er planlagt og startet udskiftning af køk-

kener over den kollektive råderet i følgende afde-

linger: Æblehaven, Hedeboparken, Vangkildegård,  

granhaven og Egegårdsparken.

•  Projekteringen af nye køkkener er i gang i Moes-

gården, Ellebæk, Kristoffersvej, Vestergade og 

Ternehaven.

•  Forstadiet til køkkenudskiftninger er startet op 

i Ternehaven, Kristoffersvej, Benediktegården,  

Vestergade samt Anders Larsensvej.

•  Der udskiftes løbende køkkener i seks afdelinger 

ved fraflytning, efter at udskiftningsprojektet hos 

de interesserede beboere i afdelingerne er afsluttet. 

Æblehaven og Rønnebærparken

Helhedsplanarbejdet startede i februar 2011. Der har 

været afholdt møder med afdelingsbestyrelserne ca. 

hver anden måned. Der er nedsat fire arbejdsgrupper 

med beboere, og de første møder afholdes i januar/feb-

ruar 2012. Realdania søges om et tilskud i forbindelse 

med puljen Det gode Boligliv.

Ringparken

Ringparkens bestyrelse og Boligselskabet Sjælland 

igangsatte udarbejdelse af helhedsplan for afdelingens 

595 lejligheder samt forretningscenter og institutioner 

i januar 2011. Foreløbig helhedsplan forventes indsendt 

til Landsbyggefonden i sommeren 2012. Fysisk opstart 

forventes tidligst i 2014.

Holbækgårdene

Der er afholdt et informationsmøde med afdelings-

bestyrelsen med henblik på at udarbejde en helheds-

plan for afdelingen.

Dette foregår i: gyvelparken, Sneglehøj, Bakkeg-

ården, Æblehaven, Hedeboparken og Vangkilde-

gård.

•  Badeværelsesrenoveringen i Parkvænget er næsten 

afsluttet. Det forventes, at projektet er helt af-

sluttet i februar/marts 2012, hvorefter byggeregn-

skabet afsluttes.

•  På Marievej/Østerled starter vinduesudskiftningen 

i januar, og kvistene skiftes senere på foråret.

•  Den store udskiftning af alle fordelingsmålere er 

søsat, og vi har i 2011 skiftet disse i 12 afdelinger, 

svarende til ca. 2.500 varmemålere og 1.600 vand-

målere.

Hjørnegården

Der er udarbejdet et skitseprojekt med den tidligere 

bestyrelse, men sagen er ikke kommet videre på grund 

af bestyrelsens afgang. Vi afventer, at en ny bestyrelse 

kan deltage i det videre arbejde med fremtidssikring af 

afdelingen.

Korsgården

De tekniske installationer i afdelingen er ved at være 

udtjente. Badeværelserne er små, og ventileringen af 

boligerne er dårlig. Flere af boligerne har kun vinduer til 

den ene side, og klimaskærmen er dårligt isoleret. Der 

har været afholdt en orienteringsdag, hvor beboerne 

har kunnet komme med input og ideer til kommende 

renoveringstiltag.

Helhedsplaner

Kollektiv råderet
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Bjergbakken: genetablering af udearealerne efter ned-

rivning af institutionerne er afsluttet. På grund af den 

våde vinter venter tilplantning af arealerne. Der er ud-

ført mangler i forbindelse med 5-års gennemgang efter 

afdelingens renovering.

Lundetoften: Mangler i forbindelse med 5-års garan-

tiperioden er udbedret. Sagsbehandling af anmeldte 

bygningsskader i forbindelse med vandindtrængning i 

bygningerne sker gennem Byggeskadefonden.

Horsehøj: Det er nødvendigt at udskifte alle ovenlys-

vinduer i afdelingen. Der har været afholdt licitation, og 

vi forventer, at arbejdet bliver igangsat i foråret 2012.

Solparken: Udbedring af skader ved klimaskærm og 

revner i indvendige vægge. Udvendig flisebelægning er 

blevet rettet op ved overkørslerne.

Stjerneparken: Mangeludbedring er afsluttet. Der er 

stadig modstridende opfattelser af, om overgangen 

mellem emhætterne og det centrale aftrækssystem er 

god nok. Vi arbejder fortsat på at finde en løsning på 

dette problem.

Munksøgård: Munksøgård har anlagt en voldgiftssag 

mod MT Højgaard om et for dårligt projekteret og ud-

ført sandfilter. Der er koblet en advokat på sagen.

Kløverparken: Voldgiftsagen om de utætte isolerings-

kapper på fordelingsledninger i jorden blev vundet. Ud-

bedring forventes afsluttet i løbet af 2012. Utætheder 

ved el-gennemføringer i kældervægge er afsluttet.  

Mangler i forbindelse med 5-års gennemgang er tæt på 

at være afsluttet.

Frederiksberghuse: Mangler i forbindelse med 5-års 

gennemgang er afsluttet i 2011.

Hedeboparken: Der er afholdt 5-års gennemgang i 

forbindelse med helhedsplanen – udbedring af de ud-

vendige mangler er afsluttet.

Elmelyparken: Sidste ansøgning til Landsbyggefonden, 

som opfølgning på den afsluttede renoveringssag, er  

indsendt og afsluttet. 

Elmelyparkens tagboliger: Voldgiftssagen vedrørende 

mangler på tagudhæng er stadig i gang.

Laurbærhaven: Voldgiftssagen om revner i facaden blev 

desværre tabt. Vi sendte sagen videre til Byggeskade-

fonden, som mener, at revnerne er af kosmetisk art og 

skal udbedres under den almindelige drift.

Oasen: Der er afholdt 1-års gennemgang. 

Melby: Der er afholdt 5-års gennemgang. Mangelud-

bedringen er afsluttet, og sagsbehandlingen forventes 

afsluttet i foråret 2012.

Sletten: Byggeskadefondens 5-års rapport er modtaget. 

Sagsbehandling af anmeldt bygningsskade til Byggeska-

defonden pågår.

Fuglebakken: Mangeludbedring i forbindelse med 5-års 

gennemgang er stadig i gang.

Dagmarsvej: Der er afholdt gennemgang på stedet sam-

men med Byggeskadefondens tekniker. 5-års rapport 

forventes primo 2012.

1 og 5-års gennemgange mv.
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Ågerupvænge 1, Ågerup

Renoveringen er færdig – de sidste beboere flyttede ind i juni 2011.

Traneparken, Hvalsø

Hovedentreprenør er valgt efter licitation. I forbindelse med renove-

ringen opsættes solceller, som skal dække elforbruget i fællesvaskeriet. 

Kristoffersvej, Ringsted

Renoveringen forventes afsluttet i 2012.

Østergade, Tølløse

Landsbyggefonden har givet tilsagn om kapitaltilførsel. Vi forventer, at 

sagen kan komme i gang i løbet af 2012.

Præstemarkshusene, Roskilde

Vi afventer beslutning i Landsbyggefonden omkring fordeling af ud-

gifter samt huslejeberegninger. Der er forskellige modeller til udform-

ning af badeværelser i enfamiliehusene. Vi forventer, at sagen kan 

igangsættes sidst i 2012.

Marievej, Bent Grubbes Vej, Holbæk

Besigtigelse med Landsbyggefonden blev afholdt i november. Lands-

byggefonden er indstillet på at medvirke til at finde en finansiel løsning 

på problemer med de badeværelser, der er placeret i kælderen.

Margrethegården, Ringsted

Renoveringsudgifterne er voldsomme, hvilket også medfører kraftige 

huslejestigninger. For at få huslejen ned, er det nødvendigt at etablere 

drøftelser med Landsbyggefonden og Ringsted Kommune om de for-

skellige finansieringsmåder (udover renoveringsstøtte), som må i spil. 

Anders Larsens Vej, Kapellanvej, Sejerøvej, Holbæk

grundig gennemgang af afdelingen er foretaget af SBMI. Undersøgel-

sens konklusion er, at husene er meget fugtfølsomme, og risikoen for 

skimmelangreb er stor. Vi udarbejder et budget inklusive huslejekon-

sekvenser, som fremlægges på et beboermøde i 2012.

Stougården, Gundsømagle

På bagrund af en række skimmelsager i afdelingen er det besluttet 

at starte en renoveringssag, da der tilsyneladende er generelle byg-

ningsmæssige fejl. Efter aftale med LBF er der igangsat en fugt- og 

skimmelundersøgelse. Undersøgelsen udføres af SBMI.

Fælledvej 30-34

Ved urafstemning i afdelingen i november 2009 blev det besluttet at 

godkende forslaget til tag- og altanrenovering. Efter afholdt licitation i 

september 2010 blev byggeriet igangsat i februar 2011.

Renoveringssager
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Vangkildegård

Bebyggelsen har været anmeldt til Landsbyggefonden, som ved be-

sigtigelse i sommeren 2010 efterlyste supplerende dokumentation for 

byggeskade. Ved efterfølgende termografiske målinger i februar 2011 

blev der ikke dokumenteret tegn på skade, og støttesagen er derfor stil-

let i bero.

Ringparken 

Afdelingens 12 legepladser har i nogle år været i dårlig forfatning, og flere 

steder har legeredskaber været fjernet af sikkerhedsmæssige årsager. Byg 

& Anlæg har sammen med bestyrelsen udarbejdet udbudsmateriale til 

licitation hos tre firmaer. Ved budgetmøde 15. september 2011 blev det 

vindende projekt fra UNO Koncept A/S godkendt. Renoveringen blev 

igangsat i oktober, og afleveringen vil ske i foråret 2012.

Kristianslund 

Vinteren 2010-2011 gav store mængder sne på tagene. De skiftende 

frost- og tø-perioder gav vandskader i flere lejligheder. Der er sat gang i 

en omfattende indvendig renovering i 55 lejligheder.

Kristianslund 

Tagkonstruktionens udformning med dobbeltkviste har været en med-

virkende årsag til de mange vandskader. Der blev i foråret 2011 udarbej-

det projektforslag til renovering af tagkonstruktionen (fejlrettelse), og 

efter afholdt licitation blev renovering af 45 kviste igangsat. Arbejdet 

blev afsluttet i november 2011.

Møllemarken 

Udskiftning af vinduer og døre i boligerne til energibesparende elemen-

ter er foretaget.

Anders Larsensvej 

Udskiftning af vinduer og døre til energirigtige elementer er foretaget.

Stillidsvej 

Udskiftning af vinduer og døre i boligerne til energibesparende element-

er er foretaget, mangelafhjælpning pågår.

Administrationsbygningen, Parkvænget, Roskilde

Ombygningen blev afleveret d. 8. december 2010 og taget i brug d. 20. 

december 2010. På grund af den strenge vinter blev udvendige arbejder 

og plantearbejder udskudt til aflevering i maj 2011. Der blev gennemført 

1 års mangelgennemgang i december 2011.

Svinget/Isefjordsvej  

Afdelingen har generelt problemer med fugt og skimmel i kældrene, og 

klimaskærmen er dårligt isoleret. Der er oprettet badefaciliteter i kæl-

drene med stor fugtbelastning af boligen til følge. Landsbyggefonden er 

klar til at gå ind i sagen, hvis badefaciliteterne flyttes væk fra kældrene. 

Det udarbejder vi forskellige forslag til. 

Nybyggeri
•	 			Møllebanken,	Borup

  Indflytning omkring den 1. juni 

2013.

•	 Ungdommens	Hus,	Roskilde

  Ombygning af Ungdommens 

Hus til 30 familieboliger. Om-

bygningen starter i efteråret 

2012.

•	 	Ny	sag	i	Holbæk 
 – boliger til psykisk syge

  Projektet indeholder 12 boliger 

samt diverse fællesfaciliteter og 

personale-rum.
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Selskabets økonomi
Igen i 2011 var det muligt at fastholde selskabets 

administrationsbidrag. Det kunne vi gøre på trods 

af, at der var lønstigninger på cirka 2 %. Hertil 

kommer udvidelse og styrkelse af selskabets juri- 

diske funktion og Økonomi samt en medarbejder 

mere i Kommunikation.

Personale
Selskabets udgifter til uddannelse blev øget mar-

kant i 2011. Service, ledelse og faglig uddannelse 

af alle personalegrupper steg også mere end bud-

getlagt.

Organisationsændringen i 2011 reducerede antal-

let af ledere. Dette gav økonomisk plads til de nye 

tiltag.

It
Øget sikkerhed omkring it-systemerne medførte 

øgede udgifter i 2011. Samtidig er der indkøbt en 

del nyt it-udstyr.

Områdekontor
Mange administrative opgaver blev tidligere ud-

ført af vores områdeledere. I 2011 udvidede vi 

antallet af driftsassistenter med 30 % for at kunne 

øge servicen af afdelingsbestyrelserne og få udført 

opgaverne bedre.

Skimmelsvamp
I 2011 måtte selskabet støtte adskillige afdelinger 

med i alt cirka 6 millioner kroner. Behandlingen 

af skimmelsvamp er en tvungen opgave. Omlæg-

ning af arbejdsgange skulle meget gerne reducere 

udgifterne, ligesom vi i større omfang skal være 

kritiske med blandt andet genhusning.

Ekstraordinære poster
Ombygningen af administrationsbygningen er fi-

nansieret med 2,4 millioner kroner. Det er af regn-

skabsmæssige årsager indtægts- og udgiftsført via 

driften.
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Selskabets afskrivningsregler

 Afskrivningsperiode Scrapværdi

Administrationsbygninger:
Bygninger  30 år  30 %
 
Inventar:
Borde og stole 2 -3 år    0 %
Øvrigt inventar    3 år    0 %

Biler:     5 år    0 %

It-anlæg:
Almindeligt software 1 – 3 år   0 %  
PC-udstyr,    2 år   0 %
Printere, kopimaskiner   3 - 5 år   0 % 

Bygninger opgøres ved anskaffelse/ombygning til realistisk salgsværdi.  
Vedligeholdelsesarbejder udgiftsføres, hvis bygningens værdi ikke forøges tilsvarende.
Øvrige anskaffelser tager udgangspunkt i købspris og afskrives jf. ovenstående.
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Resultatopgørelse 
1. januar 2011 - 31. december 2011

Budget
2011

Budget
2012

Resultatopg.
2011Konto

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1.150.404 960.000 1.000.000

511 Personaleudgifter 42.179.433 40.073.600 43.318.350

513  Kontorholdsudgifter  
(inkl. Edb-drift) 10.405.683 9.556.400 10.902.634

514 Kontorlokaleudgifter 3.126.596 2.696.500 2.379.000

515 Afskrivninger, driftsmidler 907.490 728.600 732.780

516 Beboerrådgivere og Miljøvejleder 2.359 165.000 15.000

521 Revision 1.011.875 1.050.000 1.050.000

530 Bruttoadministrationsudgifter 58.783.839 55.230.100 59.397.764

532  Renteudgifter  
(inkl. kurstab obligationer m.v.) 15.175.343 8.959.700 0

533  Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. 
til dispositionsfonden 61.782.349 19.534.000 60.975.711

540 Samlede ordinære udgifter 135.741.531 83.723.800 120.373.475

541 Ekstraordinære udgifter 4.036.033 2.400.000 500.000

550 Udgifter i alt 139.777.564 86.123.800 120.873.475

551  Årets overskud, som henlægges til:  
Arbejdskapitalen 136.745 16.400 18.000

560 Udgifter og evt. overskud i alt 139.914.309 86.140.200 120.891.475

Ordinære udgifter
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Budget
2011

Budget
2012

Resultatopg.
2011Konto

601  Administrationsbidrag: 
Egne afdelinger i drift 36.146.203 
Eksterne foretagender 3.842.165 39.988.368 38.322.600 39.503.580

602 Lovmæssige gebyrer m.v. 6.312.338 6.157.500 6.234.000

603   Renteindtægter (inkl. realiserede 
kursgevinster, obligationer mv.) 15.744.006 10.652.500 0

604  Afdelingens bidrag m.v. til  
dispositionsfonden 61.782.349 19.534.000 60.975.711

605 Nybyggeri: 
 Byggesagshonorar 535.794 2.250.000 1.785.000

606  Forbedringsarbejder m.v. 
Byggesagshonorar 11.019.780 8.500.000 11.875.184

607 Diverse 651.567 723.600 518.000

610 Samlede ordinære indtægter 136.034.202 86.140.200 120.891.475

611 Ekstraordinære indtægter 3.880.108 0 0

620 Indtægter i alt 139.914.309 86.140.200 120.891.475

Ordinære indtægter



24 

REGNSKAB & BERETNING 2011

Aktiver
31. december

2011*
31. december

2010Konto

Balance 
pr. 31. december 2011

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

701 Administrationsbygning   28.585.372 21.892.120

702 Inventar   815.424 605.428

703 Firmabil   873.749 1.004.358

704 EDB-anlæg   161.238 0

 Materielle anlægsaktiver i alt   30.435.782 23.501.906 

 Finansielle anlægsaktiver      

713 Aktier og indskud   300.427 1.462.430

714 Dispositionsfondslån til afdelinger   3.427.228 4.045.730

716 Indskud i Landsbyggefonden   49.593.347 43.524.519

 Finansielle anlægsaktiver i alt   53.321.001 49.032.679

720 Anlægsaktiver i alt   83.756.783 72.534.585

 Omsætningsaktiver    

721.1 Afdelinger i drift  24.813.365 11.456.335

721.2 Sideaktiviteter  5.005 0

722 Afdelinger under opførelse  0 32.582.239

723 Administrerede selskaber  4.258.058 0

726 Andre tilgodehavender  5.486.046 11.355.553

730 Tilgodehavende renter  4.006.700 5.339.961

731 Værdipapirer/obligationsbeholdning  362.340.978 340.947.909
732  Likvide beholdninger: 

Kasse 521 
Bankbeholdning 16.543.249 16.543.770 33.126.867

740 Omsætningsaktiver i alt  417.453.921 434.808.865

750 Aktiver i alt   501.210.705 507.343.450

Anvendt regnskabspraksis
Selskabets aktiver og gældsposter er optaget således: 
•  administrationsbygninger, der er optaget til henholdsvis offentlig  

vurdering, henholdsvis anskaffelsessum med fradrag af afskrivning
•  inventar, edb-anlæg og biler er optaget til anskaffelsespris fratrukket 

liniære afskrivninger

• aktier og indskud er optaget til anskaffelsessum
• obligationer er optaget til kursværdi 31/12-2010
•  prioritetsgæld i administrationsejendommen er optaget  

til nominel restgæld

* Balancen indeholder beløb for boligorganisationen og fordelingsafdelinger.
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Passiver
31. december

2011
31. december

2010Konto Egenkapital

803 Dispositionsfond 129.227.414 122.993.455

804 Opskrivningshenlæggelser 0 12.080.339

805 Arbejdskapital 16.743.710 19.177.340

810 Egenkapital i alt 145.971.125 154.251.134

 

 Langfristet gæld

811 Prioritetsgæld administrationsbygning 1.067.743 1.519.661

820 Langfristet gæld i alt 1.067.743 1.519.661

        

 Kortfristet gæld   

821.1 Afdelinger i drift 328.076.492 300.268.763

821.2 Sideaktiviteter 946.845 265.318

822 Afdelinger under opførelse 0 167.332

823 Administrerede selskaber 0 9.576.840

825 Leverandører/Kreditorer 3.389.630 4.493.667

826 Skyldige omkostninger 3.007.873 21.370.925

829 Feriepengeforpligtelse 14.421.988 12.721.077

830 Anden kortfristet gæld 4.329.010 2.708.733

840 Kortfristet gæld i alt 354.171.837 351.572.654

850 Passiver i alt 501.210.705 507.343.450

Eventualforpligtelser      

Saldo 31.12.2011 på bygherregarantier: 

Kregme-Vinderød Boligselskab  153.416  

Vordingborg Boligselskab  82.500 
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Boligselskab
BLF-nr. 0240

Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 47 00

Tilsynsførende kommune
Kommunenr. 0265

Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00

Selskabsoplysninger 
regnskab 1. januar 2011 - 31. december 2011

1.  Lejligheder (inkl. ungdoms-, ældre-,  10.549 732.404 1 10.549
 og lette  kollektivboliger)

2. Enkeltværelser 38 900 1 38

3. Erhvervslejemål 44 4.095 1 pr. påbeg.  60 m² 76
     
4. Institutioner 26 13.071 1 pr. påbeg.  60 m²  216
     
5. Garager/carporte 855  1/5 174

6. I alt 11.512 752.470  11.053

Lejemålstype
Antal

Lejemål
Brutto

etageareal m² á lejemål
Antal leje- 

målsenheder

Boligselskabet omfatter ialt 146 afdelinger

Renteberegning  
Rentesatser  Dag til dag 
Udlån, afdelinger i drift  1,76%
 
Afdelingsmidler i forvaltning  
1. Henlagte midler 2,96%
2. Driftsmidler 2,96%
Dispositionsfond 2,96%
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Boligselskabet Sjælland 
- Ledelsen

Poul Reynolds

Troels Riis Poulsen

Bo Jørgensen

Hanne Kjær-Kristoffersen

Søren Peter Nielsen

Torben Simonsen

I skrivende stund er stillingen som økonomichef vakant.
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Boligselskabet Sjælland
Vi har revideret årsregnskabet for Boligselskabet Sjælland for regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. december 

2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Revisionen har ikke 

omfattet budgettal.

Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens 

regler om indregning og måling.

Ledelsens ansvar 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens regler om indregning 

og måling. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 

at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvi-

gelser eller fejl. 

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 

vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 

dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen 

med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet  ikke indeholder væsentlig fejlinforma-

tion.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, 

der er anført i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vur-

deringen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens 

udarbejdelse  af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revision-

shandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion 

om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, 

om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige 

skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 

konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens, bygge-

fondens og afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af 

resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2011 - 31. december 2011 

i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og årsregnskabslovens 

regler om indregning og måling.

Erklæring om udført forvaltningsrevision
I forbindelse med den finansielle revision af Boligselskabet Sjællands årsregnskab for regnskabsåret 

1. januar - 31. december 2011 har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er 

taget skyldige hensyn til sparsommelighed ved forvaltningen af Boligselskabet Sjælland.

Ledelsens ansvar
Ledelsen i Boligselskabet Sjælland har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, 

der sikrer, at der tages skyldige hensyn til sparsommelighed ved Boligselskabet Sjællands forvalt-

ning.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision
I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik jf. revisionsinstruksen for almene boligorgani-

sationer har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om boligorganisationen har etableret 

forretningsgange, der sikrer en sparsommelig forvaltning af boligorganisationen. Vores arbejde er 

udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder 

er varetaget på en sparsommelig måde.

Konklusion
Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning 

til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret 1. januar 2011 – 31. december 2011 på de om-

råder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en sparsommelig måde.

Holbæk, den  25. april 2012

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Benny Lundgaard

statsautoriseret revisor
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Således forelagt og vedtaget af  
bestyrelsen

 
Roskilde, 25. april 2012

Jan René Petersen, formand

Stig Lysdal

Hans Werner Morell

Bodil Nielsen

Lisbeth Blom Møller

Forretningsudvalg

Øvrige  
bestyrelsesmedlemmer
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Brian Juul Sandager

Sven-Aage gam

Karen Skou Andersen

Anna Hansen

Annette Sørensen

Hjørdis Jensen

Mia Stolz Nielsen

Jens Frederiksen

Nina Lundgren

Per Pedersen

Bodil Bundgaard

Per Brink-Kjær



- Plads til dig


