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 HVALSØ BOLIGSELSKAB 
 

 
13. april 2016 

 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 i beboerhuset, Vangkildegård. 
 

Deltagere: Gitte Geertsen, Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Maria Larsen, Leif Larsen, Poul 
Christensen, Poul Reynolds. 

Afbud: Lena Monrad og Troels Andersen. 
 

1. Planlægning af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2016 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
Bestyrelsen anbefaler Poul Christensen som dirigent. 
Poul Reynolds tager referat. 
De vælges et antal stemmetællere på mødet. 

 
2. Valg af formand for Hvalsø Boligselskab 

Gitte Geertsen blev genvalgt som formand på repræsentantskabsmødet i 2015 og er valgt frem 
til repræsentantskabsmødet i 2017. 
Når formanden afgår i utide, vælges ny formand for den resterende valgperiode, hvilket her vil 
sige frem til repræsentantskabsmødet i 2017. 
 
En enig bestyrelse indstiller, at repræsentantskabet vælger Bettina Hinrichsen til ny formand for 
Hvalsø Boligselskab. 
 
Der blev givet udtryk for et ønske om, at bestyrelsen fremover er mere aktiv i kommunen, 
specielt med henblik på at bygge nye boliger. 
Derudover er der flere store sager, som bestyrelsen bør involvere sig i. 
 
Der blev udtrykt skuffelse over, at det planlagte møde med afdelingsbestyrelserne om 
afdelingernes drift og energioptimering, blev aflyst. Der er ønske om et fremtidigt møde, hvor 
disse emner tages op. 
 
Formanden var ligeledes ked af, at det var nødvendigt at aflyse mødet. Der var udsendt 
invitation til 46 bestyrelsesmedlemmer, men der kom kun tilmelding fra 8 ud over 
selskabsbestyrelsen. Det vurderede man var for lidt til at afvikle arrangementet. 
Men det er fortsat nødvendigt at have en dialog med afdelingerne om afdelingernes drift, 
energioptimering og sammenlægning af afdelinger. 

 
 

2. Emner til behandling på næste bestyrelsesmøde. 
 
Der blev givet en fortrolig orientering om muligheden for at opføre en almen boligafdeling i Lejre 
Kommune. 
Bestyrelsen er meget interesseret og indstiller til et kommende repræsentantskabsmøde, at Hvalsø 
Boligselskab bliver bygherre på det konkrete projekt. 
Da bestyrelsen går ud fra, at repræsentantskabet ligesom tidligere, vil godkende forslaget, vil 
bestyrelsen anmode om at blive involveret i projektet hurtigst muligt. 
Dette meddeles Boligselskabet Sjælland. 
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3. Eventuelt. 

Intet. 
 
 

Hvalsø Boligselskab 
 

Gitte Gertsen  Poul Reynolds 
Formand  / Forretningsfører 


