
Endelig dagsorden 

1 
 

 

Roskilde, den 10. maj 2017 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 11. april 2017 
fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde. 

 
Lørdag den 20. maj 2017 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.  

Boligselskabet Sjællands Initiativpris bliver uddelt under mødet. 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Flemming Platz indstilles som dirigent. 
 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen vedlægges som bilag. 
 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2016 
 
Skriftlig beretning vedlægges som bilag. 
 

   

4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2016 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Den fælles drift og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2017 

 
Materialet vedlægges som bilag. 
  
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, www.bosj.dk under 
de enkelte afdelinger. 
 
For afdelingsregnskaber, der er afvist af afdelingerne henvises til bosj.dk/regnskab2016 
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5.   Behandling af indkomne forslag 
 
FORSLAG 1 
 
Eventuel fusion med BoliGrøn – Forslag fra selskabsbestyrelsen 
 
Det almene boligselskab BoliGrøns fem afdelinger bliver administreret af Boligselskabet 
Sjælland.  
 
Gennem et tæt samarbejde med BL er Boligselskabet Sjælland ved at finde en varig løsning 
på de udfordringer BoliGrøn har haft. Der er bl.a. arbejdet intensivt med at få afhjulpet fejl 
og mangler ved byggerierne. Denne proces har været i gang i en længere periode. Gennem 
dialog og forhandlinger med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden, entreprenørerne og 
Køge kommune forventes arbejdet med afhjælpningerne at være afsluttet inden for det 
kommende år. 
 
BoliGrøn ønsker at fusionere med Boligselskabet Sjælland, og har på deres 
repræsentantskabsmøde truffet beslutning om, at de gerne vil fusionere. 
 
På denne baggrund ønsker selskabsbestyrelsen først og fremmeste en diskussion – og 
eventuelt en beslutning - om eventuel fusion. Selskabsbestyrelsen forudsætter før en 
eventuel fusion, at udfordringerne med fejl og mangler er løst, fusionen sker med ligeværdig 
økonomi (egenkapital pr. lejemålsenhed) og der skal være en tilfredsstillende sikkerhed for 
økonomiske usikkerheder. 
 
Selskabsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet – såfremt en fusion kan fremmes – 
tillige beslutter om selskabsbestyrelsen skal have fuldmagt til at indgå fusionen når 
betingelserne er opfyldt og vilkårene aftalt, eller om den formelle beslutning skal tages på et 
efterfølgende repræsentantskabsmøde. 
 
 

   

6.   Valg af formand 
 

På valg er:  
 

• Jan Rene Petersen, Ellebæk, Roskilde (modtager genvalg) 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

• Jan Rene Petersen, Ellebæk, 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 er vedlagt som bilag. 
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7.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer  
 
På valg er:   
 
Chris Warby, Benediktegården, Ringsted  (modtager genvalg) 
Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde (modtager genvalg) 
Jeanette Gottlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde  (modtager genvalg) 
Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk                         (modtager genvalg) 
Peter Hedenborg, Solparken, Roskilde                             (modtager genvalg) 
Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup                         (modtager genvalg) 
 
 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Chris Warby, Benediktegården, Ringsted  
• Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde  
• Jeanette Gottlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde   
• Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk  
• Peter Hedenborg, Solparken, Roskilde      
• Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup  
• Tom Halskov, Kristianslund, Roskilde 

 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
• Chris Warby, Benediktegården, Ringsted  
• Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde  
• Jeanette Gotlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde   
• Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk  
• Peter Hedenborg, Solparken, Roskilde   
• Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup 

 
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 er vedlagt som bilag. 
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8.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 
 

• 1. suppleant Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted 
• 2. suppleant Jeanne Hurup, Havslunde, Roskilde 
• 3. suppleant Dorte Remmer, Læhegnet, Jyllinge 
• 4. suppleant Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Dorte Remmer, Læhegnet i Roskilde 
• Annette Aastradsen, Havslunde i Roskilde 
• Linea Rose, Kristoffersvej i Ringsted 
• Tine M. Sørensen, Æblehaven i Roskilde 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 
• Dorte Remmer, Læhegnet i Roskilde 
• Annette Aastradsen, Havslunde i Roskilde 
• Linea Rose, Kristoffersvej i Ringsted 
• Tine M. Sørensen, Æblehaven i 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 suppleanter til repræsentantskabets byggeudvalg og tilretning af 
byggepolitik 
 
Tilretning af Byggepolitik 
 
Tilrettet byggepolitik vedlægges som bilag. De foreslåede ændringer er markeret i bilaget. 
 
Valg af medlemme og suppleanter 
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 

• John Bohl, Marievej/Østerled, Holbæk (modtager ikke genvalg) 
• Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
• Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
• Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 
• Inga Jørgensen, Vognmandsparken, Roskilde  
•  
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Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

• Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
• Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 
• Inga Jørgensen, Vognmandsparken, Roskilde  

 
Følgende suppleanter er på valg: 
 

• Bodil Bundgaard, Nørreled, Holbæk 
• Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted 

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Brian Skafte Karlsen, Kristoffersvej, Ringsted 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 
• Brian Skafte Karlsen, 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. 

10.   Valg af revisor 
 
På valg er:  

 
• PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 

   

11.   Temaer 
 
Selskabsbestyrelsen ønsker en drøftelse med repræsentantskabet om politiske meldinger og 
en diskussion af aktuelle og fremadrettede temaer, som påvirker beboernes husleje og 
trivsel. 
 
Byrådsvalg 
 
Betalbare boliger 
 
Korrekt energimæssig adfærd i boligen 
 

   

12.   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: 

• Forretningsorden 
• Årsberetning 
• Årsregnskab den fælles drift og uddannelsesudvalget 
• Valgavis 
• Tilrettet byggepolitik 

 

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 7. maj 2017. Melder man ikke afbud, bliver afdelingen debiteret for mødeudgiften, kr. 750 pr. 
person. 
 

Tema- og kandidatmøder 

Der er afholdt følgende møder: 

• Temamøde om drift, 27. april 2017 
• Temamøde om kandidater til Selskabsbestyrelsen, 3. maj 2017 
• Temamøde om regnskaber, 10. maj 2017 
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