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Roskilde, d. 22. december 2017 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL 

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

Til beslutning om valgform som en del af forretningsorden på ordinære repræsentantskabsmøder. 

I henhold til selskabets vedtægter § 8, stk. 2 jf. § 11 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden til 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00 

i Ringparkens Beboerhus, Sdr. Ringvej 51 C, Roskilde 

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med nedenstående dagsorden. 

 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

2.  Drøftelse og beslutning om valgform til repræsentantskabsmødernes forretningsorden 
 
Den 31. august 2017 afholdt selskabet temamøde, hvor repræsentantskabsmedlemmer var 
indbudt til at diskutere valgformen i fm. valg af selskabsbestyrelsesmedlemmer.  
 
På temamødet var der flertal for nedenstående formulering til forretningsorden for 
repræsentantskabets møde:  
 

Ved valg af personer til andre poster (selskabsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter, 
medlemmer af byggeudvalg osv.) gælder følgende: 
A. Såfremt der kun opstilles det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse 

valgt uden afstemning. 
B. Såfremt der er flere kandidater end det antal der skal vælges, er 

stemmeafgivningen gyldig, hvis man har stemt på minimum 1 og maksimum 
det det antal kandidater der skal vælges. 

 
Ved valg af suppleanter besluttes rækkefølgen – i tilfælde af stemmelighed - ved 
lodtrækning på førstkommende møde i selskabsbestyrelsen. 

 
 
Det indstilles derfor, at Repræsentantskabet godkender oplæg til forretningsordenens 
valgform. 
 
Beslutning: 
 
 

 

3.  Eventuelt. 
 

 

 Det formelle repræsentantskabsmøde afsluttes og efterfølges af temamøde om selskabets 
drift 
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TEMAMØDE OM SELSKABETS DRIFT 
 – afholdes i forlængelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde 

 
Tirsdag den 9. januar 2018 umiddelbart efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 

i Ringparkens Beboerhus, Sdr. Ringvej 51 C, Roskilde 
 

 

1. Status på afdelingernes drift 
 
 
   

 

2. Afdelingernes vedligehold 
 
Vores beboere ønsker en lav husleje og gode bolig. Staten har krav til effektivisering. Primo 
året begynder vi at sende udkast til udviklingsplaner til afdelingerne for at få et overblik over 
nødvendige arbejder og for at vores boliger er gode og attraktive. Nogle afdelinger kan 
økonomisk selv klare opgaven, måske med øget husleje, andre har behov for at låne penge 
eller have tilskud. Andre skal måske tænke på en helhedsplan. 
 
Selskabets bestyrelse ønsker at få overblik over samtlige afdelingers behov for dermed 
bedre at kunne vurdere, hvem der har mest behov for økonomisk hjælp, men også få et 
overblik over, hvordan huslejen dannes. 
 
På mødet redegøres for den proces og afdelingernes arbejde hermed og ikke mindst input. 

 

3. Status på selskabets strategi 
 
Der er gået et par år siden vi sammen besluttede selskabets strategi. Vi vil gerne give en 
status over, hvor vi er, og hvilke tiltag vi forventer at påbegynde. 

 

   
 

Der vil blive serveret en let anretning. Af hensyn til bestilling af mad mv., bedes du tilmelde dig til det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde efterfulgt af temamøde om drift på beboerdemokrati@bosj.dk 

senest den 5. januar 2018 kl. 16.00.  

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland                               

Jan René Petersen              Bo Jørgensen 

formand                direktør  
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