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Roskilde, den 27. april 2016 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentant-
skabsmøde i Boligselskabet Sjælland. 
 

Lørdag den 28. maj 2016 kl. 9.00 

 

på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde.  

Der er morgenmad fra kl. 8.30. Der er gratis parkeringspladser foran hotellet. Hvis du ønsker transport til 

repræsentantskabsmødet fra Holbæk og Ringsted, kontakt beboerdemokrati@bosj.dk  

Boligselskabet Sjællands Initiativpris bliver uddelt under mødet. 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2015 
 
Skriftlig beretning fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 

   

4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2015 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget 
for 2016 

 
Materialet fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under de enkelte 
afdelinger. Regnskaberne vil være tilgængelige fra 16. maj 2016.  
 

   

5.   Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Selskabsbestyrelsen senest 
den 14. maj 2016 jf. vedtægternes § 9. 
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Forslag skal sendes via e-mail: beboerdemokrati@bosj.dk eller via alm. post til 
Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde Att. Beboerdemokrati, mrk. 
”Forslag til repræsentantskabsmøde”. 
 
Bemærk venligst, at vi altid kvitterer for modtagelse af forslag. Har du ikke modtaget 
kvittering inden to dage, bedes du rette henvendelse. 
 
 

6.   Valg af næstformand 
 

På valg er:  
 

 Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde (modtager genvalg) 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  
 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet melde 
deres kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via alm. post til Boligselskabet 
Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde Att. Beboerdemokrati, mrk. ”Kandidat”. 
På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

Valgavis med præsentation fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
Deadline til valgavisen er 5. maj 2015. Kontakt beboerdemokrati@bosj.dk  
 

   

7.   Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer  
 
På valg er:   
 
Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde        (modtager genvalg) 
Nina Vinther Lundgren, Bækgårdsvej, Borup    (modtager ikke genvalg) 
Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj  (modtager genvalg) 
Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde   (modtager genvalg) 
Bodil Bundgaard, Nørreled 9-29, Holbæk           (modtager ikke genvalg) 
 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

Mia Nielsen, Ringparken, Roskilde  
Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj  
Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde  
Henrik Epflund, Ågerupvænge, (tidligere Fjordbo) 
Amalie Bybech Rothman, Riffelhavevej, Holbæk 
Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 
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Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet melde deres 
kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via alm. post til Boligselskabet Sjælland, 
Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde Att. Beboerdemokrati, mrk. ”Kandidat”.  På selve mødet 
kan valgbare melde deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 
Valgavis med præsentation af kandidaterne fremsendes senest en uge før 
repræsentantskabsmødet. Deadline til valgavisen er 5. maj 2016. 
 

8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 
 

 1. suppleant Lene Vallø Nielsen, Havslunde, Roskilde (modtager ikke genvalg) 

 2. suppleant Linea Rose, Kristoffersvej Ringsted 

 3. suppleant Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup  

 4. suppleant John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk  

 5. suppleant Torben Joconde, Riffelhavevej, Holbæk 
 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

 Dorte Remmer, Læhegnet, (tidligere Fjordbo) 

 Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted   

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk 

 Janne Hurup, Havslunde, Roskilde 
  

Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet melde deres 
kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk eller via alm. post til Boligselskabet Sjælland, 
Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde Att. Beboerdemokrati, mrk. ”Kandidat”.  På selve mødet 
kan valgbare melde deres kandidatur frem til selve valghandlingen. 
 

   

9.   Valg af medlemmer og repræsentanter til repræsentantskabets byggeudvalg og ændring 
af kommissorium 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 

 Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk 

 Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Bodil Bundgaard, Nørreled, Holbæk 

 John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk 

 Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
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Følgende suppleanter er på valg: 
 

 Inga Jørgensen, Vognmandsparken, Roskilde 

 Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted 
 
Øvrige kandidater bedes inden mødet melde deres kandidatur til beboerdemokrati@bosj.dk 
eller via alm. post til Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde Att. 
Beboerdemokrati, mrk. ”Kandidat”. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur 
frem til selve valghandlingen. 
 
Nyt kommissorium 
 
Forslag til nyt kommissorium med udvidelse af geografisk kompetenceområde for 
Byggeudvalget fremsendes senest en uge inden mødet og indstilles vedtaget.  
 

10.   Forhåndsgodkendelse af salg, nedrivning eller ombygning af ejendomme  
 
Det indstilles at repræsentantskabet forhåndsgodkender salg, nedrivning eller ombygning af 
nedenstående institutions-, beboelses- eller erhvervsejendomme: 
 
Afd. 01-069 ”De tre huse” 

 Rønnevej 25 

 Faxevej 6B 

 Kirkerupvej 2A 
 

Der er tale om 3 tilbageværende ejendomme som bedst kan beskrives som parcelhuse, som 
oprindeligt er bygget af De Vanføres Boligselskab til brug for handicappede kommunalt 
anviste beboere. 
Imidlertid ønsker kommunerne ikke længere, at anvise til disse boliger, fordi de ikke 
opfylder nutidens regler for arbejdsmiljø, samt er driftsmæssigt og vedligeholdelsesmæssigt 
meget dyre.  
  
Afd. 01-098 Astersvej.  
P.t. udlejet til kommunen til brug for børneinstitution. Lejemålet er ikke opsagt, men 
såfremt det opsiges, ønskes den formelle beslutning taget på et tidligt tidspunkt. 
 
Afd. 01-226 Gyvelvej 55B.  
Tidligere børneinstitution p.t. udlejet til kommunens jobcenter. Lejemålet er ikke opsagt, 
men såfremt det opsiges, ønskes den formelle beslutning taget på et tidligt tidspunkt. 
 
Afd. 01-227 Gartnervang 13.  
Børneinstitution p.t. udlejet til en privat børnehave. Lejemålet er ikke opsagt, men såfremt 
det opsiges, ønskes den formelle beslutning taget på et tidligt tidspunkt. 
 
01-228 Hedeboparkens Fritidshjem.  
Er opsagt af kommunen til den 31.12.2016. 
Her ønskes tillige fuldmagt til udstykning, da en del af afdelingen muligvis kan/skal frasælges 
til kommunen. 

   



Dagsorden 

 

5 
 

 

11.   Fusion med Boligselskabet Gulspurven 
 
Boligselskabet Gulspurven har på repræsentantskabsmøde den 18. april 2016 besluttet at 
indgå fusionsaftale med Boligselskabet Sjælland.  
 
Fusionen forudsætter, at der sker en udligning mellem de to boligselskabers trækningsret, 
dispositionsfond og arbejdskapital. Udligningen medfører at beboerne i Gulspurven over en 
periode på maksimalt to år skal indbetale ekstraordinært for at sikre udligningen heri. 
 
Gulspurven består af en afdeling med i alt 49 boliger, beliggende på 4 lokaliteter.  
 

 Solrød Center 87, Solrød:  20 lette kollektivboliger 

 Solrød Center 98, Solrød:  17 ældreboliger 

 Møllebakken 1 A-F, Jersie:  6 almene familieboliger 

 Børnehave Allé 2-4, Havdrup:  6 almene familieboliger. 
 
Alle boliger i Solrød anvises af kommunen. 
 
Såfremt fusionen godkendes laves en opgørelse over de to selskabers dispositionsfond, 
arbejdskapital og trækningsret pr. 31. december 2016 og forskellen i egenkapital pr. 
lejemålsenhed udlignes over administrationsbidraget over en periode på 2 år.  
 
Selskabsbestyrelsen indstiller, at repræsentantskabet beslutter en fusion. 
 
 

   

12.   Valg af revisor 
 
På valg er:  

 

 PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

13.   Eventuelt    
 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

 

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  
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Bilag: 

Bilag fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 

Indkaldelse og dagsorden er i henhold til vedtægterne sendt pr. e-mail til 

repræsentantskabsmedlemmerne. Til repræsentantskabsmedlemmer uden e-mail er indkaldelse og 

dagsorden tilsendt pr. brev. 

Afbud 

Eventuelle afbud til mødet bedes meddelt til selskabet. Afmeldelse sker på adressen www.bosj.dk/rep - 

alternativt kan afbud meddeles pr. e-mail beboerdemokrati@bosj.dk eller telefonisk på 46 30 47 88, senest 

den 13. maj 2016. Melder man ikke afbud, bliver afdelingen debiteret for mødeudgiften, kr. 750 pr. 

person. 

 

Tema og opstillingsmøder 

Husk temadagene – som du kan tilmelde dig til via bosj.dk/kruser  


