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Regnskab 2015 Boligselskabet Sjælland

Den fælles drift

Note Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

Urevideret Urevideret

ORDINÆRE UDGIFTER

1 Personaleudgifter 64.436.208 62.660.142 63.334.042

2 Kontorhold 2.747.069 3.100.000 2.653.165

3 Kontorlokaleudgifter 4.690.913 5.350.000 3.066.165

4 Driftmæsigge udgifter 879.794 1.600.000 1.188.859

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 72.753.984 72.710.142 70.242.231

Renteudgift 200 0 0

Korrektion vedr. tidligere år 61.791 0 305.471

Uforudsete udgifter 250.000 0 0

UDGIFTER I ALT 73.065.975 72.710.142 70.547.702

ORDINÆRE INDTÆGTER 

Områdeledere og områdelederass. 11.537.363 11.566.035 10.834.001

Driftsassistenter 176.978 0 0

DV Projektledere 5.294.944 7.765.605 5.814.309

Syn 0 0 1.071.321

Energi 2.436.876 2.232.880 1.923.930

Syn- og Servicetimer 8.009.288 3.349.320 4.038.052

Grønne 33.558.074 39.618.930 36.402.362

Øvrige timer 0 0 26.728

Drift områdekontor 8.335.656 8.215.870 9.025.020

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 69.349.179 72.748.640 69.135.723

5 Tilskud fra boligorganisation 1.350.000 800.000 1.250.000

Korrektion tidligere år 339.564 0 58.000

INDTÆGTER I ALT 71.038.743 73.548.640 70.443.723

RESULTAT (positivt tal = underskud) 2.027.232 -838.498 103.978

Side 2



Regnskab 2015 Boligselskabet Sjælland
Den fælles drift

Regnskab 2015 Budget 2015 Regnskab 2014

Urevideret Urevideret

1 Lønomkostninger i alt 62.727.885 60.665.142 60.998.771

Personaleomkostninger:

Arbejdstøj 415.111 450.000 400.992

Repræsentation 22.680 30.000 3.600

Kursus / møder 474.048 750.000 460.556

Kørsel 0 0 593.424

Personaleudg., trivselsanalyse m.v. 240.702 150.000 328.358

Forsikring, AER mv 538.006 475.000 455.480

Gaver 17.776 120.000 92.860

Diverse 0 20.000 0

Personaleudgifter i alt 64.436.208 62.660.142 63.334.042

2 Kontorhold inkl. indkøbsmodul 1.245.447 1.000.000 1.015.133

Internet 0 500.000 0

Telefonudgifter 939.289 1.000.000 1.091.831

IT - udstyr 562.333 600.000 546.201

Kontorhold i alt 2.747.069 3.100.000 2.653.165

3 Rengøring 607.030 600.000 560.876

Husleje ADM vedligehold 1.815.000 1.815.000 459.843

Husleje og varme ejendomskontorer 1.514.263 1.700.000 1.529.089

El 0 100.000 19.297

Mandskabsfaciliteter 593.319 500.000 0

Vand 0 5.000 1.251

Renovation 7.338 55.000 96.825

Forsikring 0 15.000 86.099

Udviklingspulje 153.963 560.000 312.886

Kontorlokaleudgifter i alt 4.690.913 5.350.000 3.066.165

4 Vedligeholdelse 250.202 400.000 428.536

Redskaber og maskiner 241.860 100.000 238.339

Drift af biler 224.698 700.000 333.240

Vægtafgift og forsikring 85.499 130.000 0

Afskrivninger 53.092 270.000 185.890

Diverse 24.443 0 2.854

Driftmæssige udgifter i alt 879.794 1.600.000 1.188.859

5 Vikartilskud LEAN/ESDH projekt 550.000 0 450.000

Årligt løntilskud 800.000 800.000 800.000

Tilskud fra Boligorganisation 1.350.000 800.000 1.250.000

Noter

Side 3



 
 

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet 
 

Som retningslinjer for repræsentantskabsmøder gælder sammen med boligselskabets vedtægter følgende 

bestemmelser: 

Repræsentantskabets opgaver 

1. Repræsentantskabet er boligselskabets øverste myndighed. 

2. Jf. selskabets vedtægter, § 6, stk. 3, træffer repræsentantskabet beslutning om: 

1. Valg af administrationsform 

2. Valg af revisor 

3. Selskabets byggepolitik 

4. Grundkøb 

5. Iværksættelse af nyt byggeri 

6. Erhvervelse eller salg af selskabets ejendomme 

7. Væsentlig forandring af selskabets ejendomme 

8. Ændringer af vedtægterne 

3. Repræsentantskabet godkender endeligt boligselskabets og afdelingernes årsregnskaber og får 

forelagt boligselskabets budget til orientering efter selskabsbestyrelsens godkendelse. 

4. Repræsentantskabet har bemyndiget selskabsbestyrelsen til at træffe afgørelser i følgende tilfælde 

i henhold til vedtægternes § 6, stk. 7 jf. § 6, stk. 6: 

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 

5. Repræsentantskabet har bemyndiget selskabsbestyrelen til at træffe afgørelser i følgende tilfælde i 

henhold til Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.: 

1) Fuldstændig sammenlægning af boligafdelinger 

§ 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. bestemmer, at flere boligafdelinger skal 

sammenlægges til én afdeling. Sammenlægningen kræver godkendelse på afdelingsmøderne 

i de respektive afdelinger samt Repræsentantskabets beslutning herom. 

Repræsentantskabet har bemyndiget Selskabsbestyrelsen til på Repræsentantskabets vegne, 

at træffe denne afgørelse i disse sager. 

6. Repræsentantskabet vælger medlemmer til selskabsbestyrelse iht. selskabets vedtægter. 

7. Repræsentantskabet har nedsat et byggeudvalg, der i henhold til Boligselskabet Sjællands bygge – 

og renoveringspolitik kan indstille til selskabets bestyrelse, om et nybyggeri kan fremmes. 

Selskabets bestyrelse kan med indstillingen erhverve grunde og igangsætte nybyggeri. 

 

Repræsentantskabsmødets afholdelse 



 
 

8. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i 

overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden 

overholdes. 

9. Repræsentantskabsmødet vælger blandt deltagerne en referent, der refererer de trufne 

beslutninger. Referatet underskrives foruden af referenten tillige af dirigenten og formanden. 

10. Der kan benyttes elektronisk afstemning. Repræsentantskabsmødet vælger desuden et 

stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer 

fastsættes af dirigenten. 

11. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning 

om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten 

eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning. Indlæg og ændringsforslag til et 

punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er 

afsluttet. 

12. Bortset fra ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel 

stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet 

af afgivne stemmer. 

13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

14. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Ved andre spørgsmål afgør dirigenten afstemningsformen, 

idet dog skriftlig afstemning gennemføres, såfremt mindst 25 % af de fremødte 

repræsentantskabsmedlemmer stiller forslag derom. 

15. Ved valg af formand og næstformand på repræsentantskabsmødet gælder: 

A. Såfremt der kun foreslås en kandidat til en post, betragtes vedkommende som valgt uden 

afstemning. 

B. Såfremt der foreslås 2 eller flere kandidater til en post, vælges den, der ved skriftlig afstemning 

opnår flest af de afgivne gyldige stemmer. Hvis flere kandidater opnår lige mange stemmer, 

foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Ved 

stemmelighed ved valg af suppleanter foretages lodtrækning. 

C. Ved valg af suppleanter besluttes rækkefølgen – i tilfælde af stemmelighed - ved lodtrækning 

på førstkommende møde i selskabsbestyrelsen. 

16. Ved valg af selskabsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal 

personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen/den elektroniske stemme ugyldig.  

17. Hvis et repræsentantskabsmedlem afgår i utide, indtræder en suppleant. Dette gælder også når et 

repræsentantskabsmedlem indtræder i selskabets bestyrelse. En suppleant for et 

repræsentantskabsmedlem kan give møde såfremt repræsentantskabsmedlemmet er forhindret i 

at deltage i et repræsentantskabsmøde. Fratræder en medarbejder sin stilling i selskabet, udtræder 

denne ligeledes af selskabsbestyrelsen. 

18. Nyvalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer indtræder i selskabsbestyrelsen efter 

repræsentantskabsmødets afslutning. 

19. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen. 

 

 



Regnskab uddannelsesudvalget 2015

Uddannelsesudvalgtet 2015 Realiseret 2015 Budget 2015 Budget 2016

INDTÆGTER:

Årets bidrag pr. lejemål (45 kr. x 11.500) 556.578 517.500 550.053

Overført resultat fra sidste år 263.749 25.000 16.487

Indtægter i alt 820.327 542.500 566.540

KURSER:

Forår

7 temaaftener iht. Katalog 15.113 17.500 21.000

Weekendkonference 315.818 200.000 250.000

Studietur 0 40.000 0

Repræsentantskabsmødet 0 10.000 0

Bestyrelsesn beføjelser 0 2.500 0

Gennemgang BOSJ regnskab 5.535 2.500 0

Besigtigelsestur 15.300 0 40.000

Temadag strategi 2020 81.233 0 0

Temalørdag 0 0 25.000

Forår i alt 432.999 272.500 336.000

Efterår

8 temaaftener 13.495 20.000 24.000

Temalørdag 0 25.000 25.000

Workshop - en sjov og bedre afd. Bestyrelse 45.885 0 0

Kickoff ny bestyrelse 2.650 0 0

Efterår i alt 62.029 45.000 49.000

Kurser i alt 495.028 317.500 385.000

ADMINISTRATION:

Sekretær 18.420 75.000 75.000

Rengøring 2.500 10.000 10.000

Kommunikation uglepenne, mv. 8.689 12.500 12.500

Timer, interne undervisere 0 40.000 20.000

Udvalgsmøder, forplejning 5.880 2.000 2.500

Faglitteratur 0 5.000 5.000

Udeblivelser, afregnede gebyrer -2.500 -5.000 -7.500

Diæter 0 12.500 12.500

Kursuskatalog trykomk. (2 sæsoner, i alt) 12.475 30.000 35.000

Elektronisk kursuskatalog, licens 11.446 10.000 11.000

Benyttelse af administrationen på årsbasis: 56.910 192.000 176.000

RESULTAT I ALT 268.390 33.000 5.540



ValgavisValgavis
Bilag til dagsordenens punkt 7,
Maj 2016
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organi-
sationen og med mine egne holdninger til de oplæg og indstil-
linger, vi som bestyrelse bliver præsenteret for. 

Min tilgang til andre mennesker er åben og lyttende, deltagende 
og nærværende. Det har vi god brug for, når holdninger brydes, og 
vi må og skal acceptere hinandens forskelligheder. 

Jeg bruger mine oplevelser af udfordringerne i egen afdeling. 
Ligesom jeg som selskabsbestyrelsesmedlem hører mange andres 
oplevelser, som jeg bringer med ind i arbejdet. 

Hvad er du mest stolt af at have  
gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Som næstformand har jeg deltaget i ministerbesøg og repræsen-
tation, når vi er ude med de lokale politikere. Jeg repræsenterer 
også Boligselskabet Sjælland på de større BL-arrangementer og 
på folkemødet. 

Internt har formandskabet og direktøren også debatter om de 
vinde, der blæser, og vi diskuterer, hvordan vi hver især anskuer 
dem. Vi er ikke altid enige, men vi får alligevel altid skabt en mulig 
vej videre. 

Bodil Nielsen
Blegdammen, Roskilde

Kandidat til posten som næstformand



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Selskabsbestyrelsen får rigeligt at gøre i den kommende periode. 
Vi skal holde øje med virkningerne af det kontanthjælpsloft, som 
træder i kraft om lidt. Vi skal også finde den bedste vej, når kom-
munerne presser på for at få flest mulige boliger til flygtninge. 
Vi skal balancere dette pres med udfordringen om at bygge nye 
boliger, renovere andre og samtidig passe på de almene beboeres 
interesser og beboerdemokratiet. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Den almene sektor er under pres for blandt andet at effektivisere. 
Og hvis vi ikke er yderst opmærksomme, kan det koste dyrt på 
demokratiets konto. Jeg er af den opfattelse, at alt ikke kan gøres 
op i penge. Vi må tage udgangspunkt i beboernes ønsker. Det er 
deres hjem og deres bebyggelse og derfor også dem, der ved, hvad 
der er brug for. 

Når finansministeriet begynder at synes noget om Blegdammen 
og udgifterne til drift, så bliver jeg urolig. Det vil jeg holde øje 
med, så vi forhåbentlig kan nå at sætte vores præg på de tiltag, 
der kommer derfra og stå imod en eventuel nedprioritering af den 
lokale medindflydelse på økonomien. I modsat fald frygter jeg, at 
al det engagement, som er fremelsket gennem mange år, og som 
kommer beboerne til gode i kraft af gode arrangementer og triv-
sel i områderne, vil gå i sig selv, fordi de beboervalgte får stækket 
deres muligheder for deltagelse. Og det skal ikke ske! 
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg kan først og fremmest bidrage med et sæt nye øjne på bolig-
selskabets procedurer. Som helt ny er man mere åben og stiller 
flere spørgsmål. 

Jeg sidder i Riffelhavevejs bestyrelse, fordi jeg gerne vil have  
indflydelse på, hvad der sker i min afdeling. Jeg stiller op til selskabs- 
bestyrelsen, fordi jeg også gerne vil have indflydelse på, hvad 
selskabet skal prioritere. 

Jeg er målrettet og god til at holde diskussionen på sporet.

Hvad er du mest stolt af at have  
gennemført i din boligafdeling?
Jeg har lavet en hjemmeside, som gør det let for beboerne at 
komme i kontakt med bestyrelsen. Vi vil nemlig gerne høre deres 
ideer og tanker. 

I bestyrelsen har vi også taget initiativ til sociale arrangementer. 
Der bor en del ældre i afdelingen, så vi planlægger blandt andet at 
afholde it-arrangementer, hvor beboerne kan komme forbi og få 
hjælp til bl.a. NemID og generel brug af it. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Selskabet skal støtte endnu mere op om grønne besparelser i 
afdelingerne og tænke grønt, når der bygges nyt. 

Selskabet skal også have fokus på at fastholde medarbejdere, da 
det er frustrerende for alle parter at skifte kontaktperson midt i 
et projekt.

Amalie Rothman
Riffelhavevej, Holbæk

Kandidat til selskabsbestyrelsen



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Jeg deltager i alle møder og er med til 
at sørge for, at de ting, der er vedtaget, bliver udført. Samtidig 
bidrager jeg til, at vi har et godt arbejdsmiljø i selskabet. 

Jeg arbejder blandt andet for, at alle bliver orienteret om nye til-
tag. De beboervalgte skal orienteres i god tid, så de nye tiltag ikke 
kommer bag på dem. 

Hvad er du mest stolt af at have  
gennemført i din boligafdeling eller i Boligselskabet Sjælland?
Min afdeling har en sund økonomi og boligerne er i god stand. 
Vi tager hånd om problemerne og sørger for at sætte penge af til 
vedligeholdelse.

Jeg har længe siddet i uddannelsesudvalget og har været med til at 
hæve niveauet på vores kurser. Det har betydet, at der nu er rigtig 
mange beboervalgte, der deltagere. 

Anna Hansen
Parkvænget, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
For mig at se har sektoren en stor udfordring i at få beboerne til 
at tage ejerskab for deres afdeling. Folk behøver ikke møde op til 
alle arrangementer og møder, men det er vigtigt, at de tager ejer-
skab for deres afdeling. I sidste ende vil det også øge trygheden i 
afdelingerne. 
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Anna Hansen, fortsat

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vores nybyggeri skal være miljøvenligt samtidig med, at huslejen 
skal være til at betale. 

Vi skal istandsætte vores gamle lejligheder og bevare de små lej-
ligheder. En lille lejlighed kan godt være attraktiv. 

Vi skal fortsætte med at påvirke politikerne, så huslejen holdes 
nede. Det er ligeså dyrt at bo i min afdeling, som det er at købe 
hus. 

Vi skal også stadig have fokus på, at når vi renoverer, skal vi tænke 
i områder i stedet for kun i afdelinger. Vi skal fx lave fælles ud-
skiftning af kloakker, så man ikke først graver én afdeling op og så 
to år efter graver naboafdelingen op. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Sektoren har en stor udfordring i at sikre, at pengene i Landsby-
ggefonden bliver brugt på de almene boliger og ikke bruges til 
andre ting. 

Vi skal også sørge for at have et godt samarbejde med kom-
munerne, da vi får flere og flere beboere, der ikke kan betale deres 
husleje.



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad kan du bidrage med?
Jeg repræsenterer Boligselskabet Sjæl-
land i BL kreds 2, hvor jeg sidder i kredsbestyrelsen. Jeg er i gang 
med at sikre os mere indflydelse, da Nordsjælland længe har været 
dominerende. Jeg presser også på for, at BL skal forny sig og ar-
bejde mere fleksibelt i forhold til beboerdemokratiet. 

Jeg vil stritte imod, når kommune og stat vil have os til at renovere 
og bygge, så de kan spare boligsikringskroner.

Gennem mit arbejde i selskabsbestyrelsen sætter jeg fokus på, 
at alle er bedst tjent med glade og tilfredse beboere og medar-
bejdere. Medarbejdere, der trives, har mere overskud og er derved 
motiverede.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet?
Vi er blevet et boligselskab, der står for gode boliger. Vi er  
nytænkende, modige og lader os ikke diktere af branchen.  

Særlig stolt blev jeg for nylig i forbindelse med et kredsvalgmøde i 
BL, hvor vi havde hårdt brug for vores beboeres opbakning. Vi fik 
stor opbakning, fordi beboerdemokratiet fungerer hos os.

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?    
Vi skal bygge nyt og renovere vores eksisterende boliger, så pro-
jekterne passer til de beboere, vi har i dag og til dem, der har 
vist os tillid og skrevet sig op hos os. Vi skal kæmpe for, at kom-
munerne ikke løber om hjørner med os og overlader opgaven med 
at finde boliger til flygtninge til os, mens andre selskaber får de 
sjove opgaver. 

Annette Sørensen
Blommehaven, Viby Sj.

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg vil gerne være med til at forny boligselskabet og gøre selskabs-
bestyrelsens arbejde mere synligt og gennemskueligt.

Derudover vil jeg bl.a. arbejde for, at repræsentantskabet bliv-
er brugt noget mere i løbet af året. Der sidder dygtige folk i 
repræsentantskabet, som skal have mulighed for at deltage aktivt 
i den løbende udvikling af boligselskabet. 

Hvad er du mest stolt af at have  
gennemført i din boligafdeling?
Jeg har boet i Lundetoften siden opførelsen i 2005. Mine gode 
naboer og jeg har skabt hyggelige traditioner i form af tilbageven-
dende arrangementer i vores beboerhus. 

Vi har også skabt en praksis og kultur, hvor vi taler sammen om 
tingene. Folk ved, at de kan henvende sig til bestyrelsen med såvel 
stort som småt, og vi prøver at løse problemerne, inden de opstår. 

Camilla Christensen
Lundetoften, Viby Sj.

Kandidat til selskabsbestyrelsen

Annette Sørensen, fortsat

Hvad er den største udfordring for den almene sektor?
Det bliver en udfordring at stille boliger til rådighed, der kan 
betales af de svageste i samfundet. Derfor er vores opgave at 
sætte politisk fokus på den skævhed, der er i forhold til kontant-
hjælp og husleje samt konsekvensen for vores boligafdelinger, når 
beboere sættes på gaden, fordi de ikke kan betale huslejen.



K
andidater til selskabsbestyrelsen 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal tilbage til kerneopgaven. Vi skal udleje gode, sunde og 
fremtidssikrede boliger til den lavest mulige husleje. Og vi skal 
tænke os godt om, inden vi kaster os ud i andet. Boligselskabet 
har mange planer, men inden de søsættes, skal vi have det basale 
på plads.

Vi skal arbejde på at få den enkelte beboer til at forstå, at han/hun 
selv er en del af boligselskabet. Der er jo reelt kun beboerne til 
at betale afdelingens udgifter. Vi skal derfor passe godt på vores 
bolig, så vi kan holde huslejen nede.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Sektoren skal blive bedre til at markere sig politisk. Vi er godt på 
vej, men vi kan blive endnu bedre. 

Der er desværre mange afdelinger, hvor vedligeholdelsen ikke har 
været tilstrækkelig, så dér venter nu en stor regning. En af opgav-
erne for sektoren er at se på, hvordan vi sikrer os, at det ikke sker 
igen.
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Hvad kan du bidrage med? 
Jeg har bestyrelseserfaring bl.a. fra Fjordbos bestyrelse. Jeg har et 
glødende engagement, og jeg har lyst til at præge udviklingen i 
selskabet. 

Jeg brænder for, at vi skal inkludere alle slags mennesker. Vi skal 
behandle alle ordentligt og blive bedre til at tage imod de nye 
beboere – det styrker det gode naboskab. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din boligafdeling 
eller i Boligselskabet Sjælland?
Jeg bor jo i en af de gamle Fjordbo-afdelinger, og oprindeligt var 
jeg ikke fortaler for fusionen mellem Fjordbo og Boligselskabet 
Sjælland. Men da jeg undersøgte det nærmere, kom jeg frem til, 
at fusionen ville styrke økonomien i de gamle Fjordbo-afdelinger. 
Jeg er glad for, at fusionen blev en realitet. Vi står stærkere i dag. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Jeg mener, at selskabsbestyrelsen skal have fokus på at få flere 
afdelinger til at lægge sig sammen. En stor afdeling står stærkere 
end en lille. Store afdelinger kan også nemmere skabe en mere 
professionel bestyrelse, fordi der er flere beboere om at løfte op-
gaven. 

Selskabet skal arbejde på at involvere lejerne. Hvis beboerne fx 
er med til at holde og udvikle fællesarealerne styrker det både 
naboskabet, ansvarsfølelsen og i sidste ende økonomien. 

Henrik Eflund 
Ågerupvænge, Ågerup

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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Hvad kan du bidrage med?
Jeg er hurtig til at skaffe mig et overblik over fordele og ulemper i 
en sag. Jeg er visionær og kan samtidig holde energien oppe, når et 
projekt trækker ud. Det er vigtigt i bestyrelsesarbejde, for der kan 
være langt fra idé til realisering.    

Det er vigtigt for beboerdemokratiet, at beboerne er bredt 
repræsenteret i selskabsbestyrelsen. Siden jeg blev valgt for 
første gang, er jeg blevet mor to gange. Så jeg er med tiden blevet 
børnefamiliernes repræsentant og ved, hvad der er vigtigt for dem. 

Mia Stoltz Nielsen
Ringparken, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen

Vi skal fokusere på alle de beboere, der bliver ramt af kontant-
hjælpsloftet her i efteråret. Der er tale om en tragedie, hver gang 
nogen udsættes af deres bolig. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Sektoren har en stor udfordring i at påvirke politikerne, så de 
almene boliger fortsat kan være attraktive. 

Det er også en fælles opgave for sektoren, at kunne tiltrække en 
bred vifte af beboere til de almene boligafdelinger. Det er vigtigt, 
at vores afdelinger har en blandet beboerskare. Det giver os alle 
en større forståelse for andre mennesker.   
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Mia Stoltz Nielsen, fortsat

Hvad er du mest stolt af at have  
været med til at gennemføre i selskabsbestyrelsen?
Vi er blevet meget bedre til at lægge pres på politikerne og sørge 
for at få så meget ud af aftalerne, som vi kan. Det ser jeg som 
vores vigtigste opgave. 

Hvad skal selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Det er et problem, at selskabets boliger ikke er for alle. Der er 
ikke altid plads til familier i flere af afdelingerne. Ligesom der skal 
være plads til de ældre og de svage i samfundet, skal boligselska-
bet også kunne favne familierne med deres behov. 

Afdelingerne skal fungere som små landsbyer, hvor man kan bo 
hele livet, og der skal være boliger til alle livets faser. Derigennem 
tror jeg, at vi får et mere harmonisk naboskab.    

Jeg er bekymret for, at kommunerne bliver så pressede, at de 
presser os på vores økonomi. Vi får flere og flere ressourcesvage 
i vores afdelinger. Jeg mener, at samfundets udfordringer skal 
betales over skatten og ikke over huslejen. Derfor skal vi markere 
os politisk og være synlige i debatten. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Sektoren bliver mast på alle leder og kanter. Den mest presser-
ende udfordring er, hvordan vi skal løse de problemer, som kon-
tanthjælpsloftet vil give nogle af vores svageste beboere. 
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