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Roskilde, d. 22. juni 2012 

 

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Lørdag den 2. juni 2012 kl. 10.00 

 

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde.  

Der blev serveret morgenmad fra kl. 8.30 i Ungdommens Hus på Parkvej 3, 4000 Roskilde, som var 

indrettet til ”Mulighedernes Hus” med diverse udstillinger, stande mv.  

 

Dagsorden: 
 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere    
2.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 

året 2011 
   

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 

   

4.   Godkendelse af Strategi 2015    

5.   Behandling af indkomne forslag    
6.   Valg af næstformand    
7.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer    
8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter    
9.   Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen    

10.   Debat om håndtering af sager med skimmelsvamp    

11.   Godkendelse af Boligselskabet Sjællands byggepolitik    
12.   Beslutning om eventuelt køb af Domsognets Plejehjem, Roskilde    
13.   Valg af revisor    
14.   Eventuelt    
 
 
 

Ad 1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Formand for Selskabsbestyrelsen, Jan René Petersen, bød velkommen til 
repræsentantskabsmødet. 
 
Bjarne Zetterstrøm (BZ) blev valgt som dirigent. 
 

BZ konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt med lovlig varsel og dermed 

beslutningsdygtigt. 
 
Troels Riis Poulsen blev valgt som referent 
 
Hanne Kjær-Kristoffersen, Søren Peter Nielsen, Poul Reynolds og Christian Milert Hansen 

blev valgt som stemmetællere, hvis det elektroniske afstemningssystem skulle svigte. 
 
 
 

   



referat   

 

2 
 

Ad 2.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 
året 2011 
 
Den skriftlige beretning var udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne som bilag. 
 
Jan René Petersen aflagde mundtlig beretning. 
 

Bo Jørgensen (BJ) aflagde beretning om driften og forretningsførelsen for 2011. 
 
Herefter gav dirigenten ordet frit til debat i salen.  
 
Der blev bl.a. debatteret om udskiftning i medarbejderstaben, fraværsstatik, og givet ros 
til medarbejderne i det boligsociale team. 
 

Der blev spurgt til status Køgevej 46, som desværre ikke er solgt endnu. 

 
Herefter blev der debatteret om kvalitet og håndsværksmæssig stand, telefonbetjening og 
det igangværende pilotprojekt med decentralisering. 
 
Debatten blev rundet af med en omtale af risikostyring samt muligheder og besparelser 

ved strategisk indkøb. 
 
Den skriftlige og de mundtlige beretninger blev godkendt. 
 

   

Ad 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 
 

Regnskaber og budgetter var udsendt med den endelige dagsorden. 
 
Afdelingsregnskaberne var ikke udsendt, men har i perioden op til 
repræsentantskabsmødet været tilgængelige på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 

www.bosj.dk/regnskab2011  
 
BJ gennemgik A – og G – indskud i Landsbyggefonden. 
 
Takster og timepriser for 2012 og 2013 blev gennemgået.  
 
Byggeregnskabet for ombygning af Parkvænget 25, 4000 Roskilde er offentliggjort på 

ekstranettet i oktober 2011. Det kan oplyses at de samlede udgifter andrager kr. 
35.688.690. 
 
Regnskaberne for 2011 blev godkendt og budgetter, herunder takster og timepriser blev 
taget til efterretning. 
 
 

 

   

Ad 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. 
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BZ gav ordet til journalist og tidligere nyhedsvært Trine Sick, der igangsatte 
gruppediskussioner omkring fokusområderne Beboerdemokrati og Klima/miljø. 
 
Hver af de i alt 16 grupper fremlagde mundtligt deres bidrag omkring fokuspunkterne. 
Herudover havde hver bordformand til opgave at skrive gruppens bidrag ned for at sikre, 
at inputtet inddrages i strategiarbejdet. 

 
Under debatten om klima og miljø besluttede Repræsentantskabet, at valg af 
energibesparende produkter gennemføres pr. automatik i de tilfælde, hvor besparelsen 
tilbagebetaler en eventuelt højere anskaffelsessum over en periode på 3-5 år. 
 
Endvidere vedtog et flertal af repræsentantskabsmedlemmerne, at fællesel i afdelingerne 
og i administrationsbygningerne på sigt skal være produceret bæredygtigt. 

 

Repræsentantskabsmedlemmerne gav herefter deres bidrag på, hvad der kendetegner 
Danmarks Bedste Boligselskab. 
 
Herefter blev godkendelse af Strategi 2015 sat til afstemning og godkendt af 
Repræsentantskabet, dog således Selskabsbestyrelsen blev bemyndiget til at færdiggøre 

strategien på baggrund af input fra Repræsentantskabet mv. 
 
 

Ad 5.   Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indsendt forslag til behandling. 

 

   

Ad 6.   Valg af næstformand 
 

Valgt blev:  
 

Tine Fristrup, Stjerneparken 2, Roskilde 

 
 

   

Ad 7.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
 
Valgt blev:   

 
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  
Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund, Roskilde 

 
Formanden takkede herefter det afgående bestyrelsesmedlem Hjørdis Jensen for sin 
indsats i Selskabsbestyrelsen. 
 

   

Ad 8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 

 

Valgt blev: 
 

1. suppleant Chris Warby, Benediktegården, Ringsted  
2. suppleant Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde  

3. suppleant Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 

4. suppleant Henriette Larsen, Bakkegården, Roskilde 

5. suppleant Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 
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Da der var stemmelighed mellem 2. og 3. suppleant og 4. og 5. suppleant er der trukket 

lod om rækkefølgen. Lodtrækningen foregik på Selskabsbestyrelsesmøde den 13. juni 

2012. 

 

Ad 9.   Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen 
 
Repræsentantskabet bemyndigede i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 jf. § 6, stk. 6 
Selskabsbestyrelsen til at træffe afgørelser vedrørende: 
 
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 bemyndigede endvidere jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene 

boliger mv. bestyrelsen til at godkende, at flere boligafdelinger sammenlægges til én 
afdeling.  
 
Det blev pointeret, at ovennævnte bemyndigelser alene vedrører afdelingerne og 
godkendelse af beslutninger truffet af afdelingerne. 
 
Bemyndigelserne er gældende frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2013. 

 
 

   

Ad 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. 
 
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. 
 

Efter en kort introduktion blev ordet givet frit til debat. 

 
Genhusninger og arbejder i boligen er altid indgribende for de berørte beboere, men 
arbejdet skal være forsvarlig og det er vigtigt at sikre fornuftig økonomi i sagerne. 
Genhusning skal være tilstrækkelig og ikke ekstravagant.  
 
En vicevært med speciale i skimmelsvamp blev debatteret. Det blev rost, at der opsættes 
fugtmålere i lejemålene, ligesom politikken for håndtering af skimmelsvamp er god.  
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Det blev debatteret om i hvor høj grad man som beboer, kan kræve forbedringer og 
arbejder som hele afdelingen skal betales for. 
 
En stram styring af sagerne kan i nogle tilfælde medføre utilfredshed fra de berørte 
beboeres side og det må forventes at nogle vil gå til pressen. Det besluttede 
repræsentantskabet, at vi må leve med! 

 
 

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

der i henhold til vedtægternes § 6, stk. 3, nr. 3 var indstillet til Repræsentantskabets 
godkendelse. 
 

Byggepolitikken var fremsendt som bilag. 
 
Mulighederne for at anvende sociale klausuler blev omtalt, ligesom det blev pointeret at 
lovgivningen indeholder regler om tilgængelighed for handicappede til nybyggede boliger. 

 
Der er dyrere at bygge tæt/lav end etagebyggeri, men tæt/lav er lettere at udleje. Der 
bygges efter standarder hvor der generelt ikke forventes skimmelsvamp. 
 
Byggepolitikken blev godkendt. 
 
 

   

Ad 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. 

 
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. 
 
Repræsentantskabet bemyndigede Selskabsbestyrelsen til at gennemføre et eventuelt køb. 
 
 

   

Ad 13.   Valg af revisor 

 
På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 
PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt. 
 

   

Ad 14.   Eventuelt 

 
Afdelingsbestyrelsen i Ringparken modtog årets initiativpris.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet og for en god og livlig debat.  
 
Herefter gav han ordet til formanden, der takkede for et godt repræsentantskabsmøde. 

 
Mødet hævet kl . 14.41 

   



referat   

 

6 
 

 

 

 Efter mødet blev der serveret frokost i restauranten. 

 

 

 

 

Referat godkendt 

 

Sjælland, d. 20. juni 2012 

             

            

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                 direktør  

 

 

   

Bjarne Zetterstrøm  Troels Poulsen 

dirigent   referent 

 

 


