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Roskilde, den 13. april 2018 

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 26. maj 2018 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 
 

 

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen fremsendes med den endelige dagsorden - senest en uge før 
repræsentantskabsmødet.  
 
Forslaget ligger på bosj.dk/rep – og fremsendes også med 2. indkaldelse.  

 

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2017 
Skriftlig beretning fremsendes med den endelige dagsorden - senest en uge før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Før mødet: 
Den 24. april kan alle repræsentantskabsmedlemmer få indsigt i afdelingernes drift. Vi kigger 
bl.a. på "trenden" i de klager og servicehenvendelse vi modtager, og vores fremadrettede 
arbejde med at gøre os til Danmarks bedste boligselskab. Tilmeld via bosj.dk/kurser 
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4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2017 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Den fælles drift og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2018 

 
Materialet fremsendes med den endelige dagsorden - senest en uge før 
repræsentantskabsmødet. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under de enkelte 
afdelinger. Regnskaberne vil være tilgængelige fra 4. maj 2018.  
 
Før mødet: 
Den 14. maj kan alle repræsentantskabsmedlemmer få det dybe indblik i selskabet og det 
fælles driftsregnskab. Bliv klogere på, hvad det er, du forventes at godkende på selskabets 
ordinære repræsentantskabsmøde. Tilmeld via bosj.dk/kurser 
 

 

5.   Vedtægtsændring 
Ministeriet har via en bekendtgørelse gjort det muligt for boligafdelinger at afholde digitalt 

understøttede afdelingsmøder. Der er tale om offentlige ændringer i normalvedtægterne, 

og vi skal således implementere denne ændring. Ændringen vil imødekomme mulighederne 

for afholdelse af digitale afdelingsmøder, samt elektronisk fremsendelse af materiale, 

Forslaget ligger på bosj.dk/rep – og fremsendes også med 2. indkaldelse.  

Såfremt forslaget vedtages og der ikke er 2/3 af repræsentantskabet mødt, samt 2/3 flertal 

for forslaget, vil der blive afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. juni 2018 

kl. 19.00 i Ringparken, Roskilde.  

 

6.   Byggepolitik 
I den nuværende byggepolitik står der, at vi skal leve op til 2020-kravene i 
bygningsreglementet. Det har dog i nogle sager vist sig, at tilbagebetalingstiden fra at gå fra 
2015-krav til 2020-krav er så lang, at det ikke står mål med den miljømæssige effekt. Derfor 
foreslår Selskabsbestyrelsen at: 
 
Byggepolitikken formulering:  
Byggestandard skal være efter 2020 kravene i Bygningsreglementet. 
 
Ændres til:  
Boligselskabet opfører et nybyggeri i Energiklasse 2020, såfremt det kan gennemføres til 
maksimumbeløbet, og der maksimalt er en tilbagebetalingstid på merinvesteringen fra 
Energiklasse 2015 til 2020 på 30 år, ellers opføres nybyggeri som Energiklasse 2015 

 

7.   Behandling af indkomne forslag 
 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Selskabsbestyrelsen senest 
den 12. maj 2018 jf. vedtægternes § 9. 
 
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”. 
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Bemærk venligst, at vi altid kvitterer for modtagelse af forslag. Du skal således have 
modtaget kvittering for forslaget, da det ellers ikke er gyldigt fremsendt. 
 

8.   Valg af næstformand 
 

På valg er:  

 Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  
 
Bestyrelsen indstiller: 

 Robert Gerken, Holbæk  
 

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 var 2. april 2018 – offentliggjort på bosj.dk den 26/2-2018. 

 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 
På valg er:   
 

 Tine M. Sørensen, Æblehaven, Roskilde  

 Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj  

 Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde 

 Henrik Eflund, Ågerupvænge,  

 Amalie Bybech Rothman, Riffelhavevej, Holbæk  
 

 Såfremt Robert Gerken bliver valgt til næstformand, skal der vælges yderligere et 
nyt almindeligt bestyrelsesmedlem.  

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

 Tine M. Sørensen, Æblehaven, Roskilde  

 Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj  

 Henrik Eflund, Ågerupvænge,  

 Amalie Bybech Rothman, Riffelhavevej, Holbæk  

 Alice Bang Berntsen, Roskilde 

 Bodil Nielsen, Roskilde 
 

Bestyrelsen indstiller: 

 Tine M. Sørensen, Æblehaven, Roskilde  

 Annette Sørensen, Blommehaven, Viby Sj  

 Henrik Eflund, Ågerupvænge,  

 Amalie Bybech Rothman, Riffelhavevej, Holbæk  
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 Alice Bang Berntsen, Roskilde 

 Bodil Nielsen, 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 af kandidaterne fremsendes senest en uge før 
repræsentantskabsmødet. Deadline til valgavisen var 2. april 2018 – offentliggjort på bosj.dk 
den 26/2-2018. 
 
Før mødet: 
Den 7. maj kan alle repræsentantskabsmedlemmer stille spørgsmål til kandidaterne til 
kandidatmødet. Tilmeld via bosj.dk/kurser 
 

10.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 
På valg er: 

 Annette Aastridsen, Havslunde, Roskilde  

 Dorte Remmer, Læhegnet, Roskilde  

 Linea Rose, Kristoffersvej, Ringsted  

 Camilla Christensen, Lundetoften, Viby  
 

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. 
 

 

11.   Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabets byggeudvalg  
 
Følgende medlemmer er på valg: 
 

 Inga Jørgensen,  

 Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 

 Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 
 
Følgende suppleanter er på valg: 

 Brian Skaffe 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. 
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12.   Valg af revisor 
 

Selskabsbestyrelsen vil i forbindelse med udsendelse af endelig dagsorden indstille den 
fremtidige revisor, når resultatet af udbuddet foreligger. 
 

 

13.   Eventuelt  
 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

 

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland 

                    

 

 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

 

 

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 7. maj 2018. Melder man ikke afbud, bliver afdelingen debiteret for mødeudgiften, kr. 750 pr. 

person. 
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Tema- og kandidatmøder 

Husk temamøderne – som du kan tilmelde dig til via bosj.dk/kurser 

 Temamøde om driften 24. april 2018, kl. 19.00 

I år drøfter vi nogle af emnerne fra de de klager og servicehenvendelser, som vi har modtaget. 

Camilla Davidsen, servicechef, er oplægsholder på mødet. 

 Temamøde – Spørg kandidaterne 7. maj 2018, kl. 19.00 

Kom og stil spørgsmål til kandidater til selskabsbestyrelsen og vær med til at diskutere relevante 

emner. Bliv også klogere på, hvad man som medlem af bestyrelsen beskæftiger sig med, det kan jo 

være, at du overvejer at stille op? 

Jan René Petersen, Formand for selskabsbestyrelsen, er oplægsholder på mødet. 

 Temamøde om regnskab 14. maj 2018, kl. 19.00 

Bliv klogere på selskabets regnskaber, når vi gennemgår regnskabet for 2017 samt regnskabet for 

den fælles drift for 2017. Derudover vil vi også kigge på selskabets budgetter for 2018, herunder 

hvordan timesatser for driftens medarbejdere fastlægges og hvordan administrationsbidrag og 

bidrag til den fælles drift beregnes. 

Louise Bjerggaard, regnskabschef, er oplægsholder på mødet. 

 


