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Eva Tolstrup slår den lille græstrekant 

ved den lille boligafdeling i Holbæk. 

På Stillidsvej har beboerne fordelt 

det meste af det grønne arbejde mel-

lem sig, og tager på skift turen med 

græsslåmaskinen.
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De almene boliger i Danmark er 

under økonomisk pres. Det gælder 

i Frederikshavn, i Odense, på Sjæl-

land og alle andre steder. Gennem 

rigtig mange år har vi i branchen 

generelt ikke sat penge nok af til 

vedligeholdelse. Derfor er nogle 

boligafdelinger i øjeblikket ramt af 

store huslejestigninger.

Folketinget besluttede i 2013, at 

Landsbyggefonden kan fordele 4 

milliarder mere. Det er dog ikke 

nok. Alene hos os har vi planer for  

2 milliarder. 

Ejendomsskatten har også udviklet 

sig til et lotteri. Rigsrevisionen kon-

staterede i 2013, at ejendomsvurde-

ringerne ikke var korrekte. Regerin-

gen fulgte op med et lovforslag om 

tilbagebetaling. Det gjaldt dog kun 

ejerboliger. 

Vi har længe haft en indsats kørende 

i forhold til ejendomsskatter. Vi har 

gennem retssystemet kørt sager 

for forskellige afdelinger. Fx har  

Sneglebo i Roskilde fået 1,7 million 

kroner tilbage i ejendomsskat. Det 

er 11.000 kroner pr. bolig. Det er 

mange penge. 

Vi gør to ting for at forbedre for-

holdene for beboerne. Dels fortæller 

vi politikerne om urimelighederne 

og forsvarer vores ret ved fx dom-

stolene, dels fokuserer vi internt på 

effektivitet og kvalitet. 

Forandringen  
af Boligselskabet Sjælland
Vi kender det. Engang imellem skal 

der en helhedsplan til. Engang imel-

lem skal vi gå i dybden med at foran-

dre og forbedre. Vi ved samtidig, at 

det midt i alle forandringerne kan 

være besværligt. Når det handler om 

en helhedsplan i en boligafdeling, 

er der masser af gener ved renove-

ringer. Men når det hele står fær-

digt, når boligerne er forbedrede og 

besparelserne på energi – og måske 

også drift tikker ind, så kommer be-

gejstringen for alvor til udtryk. 

I øjeblikket er vi også i gang med en 

større forandring af Boligselskabet 

Sjælland. En forandring der skal give 

bedre forhold for vores beboere. I 

forbindelse med Strategi 2015 har 

vi gennemført mange forandringer 

og arbejder stadig med rigtig mange 

forbedringer. Der er dog ingen tvivl 

om, at det både for medarbejdere og 

beboervalgte har ført til frustration-

er undervejs. Men vi vil det. Vi vil 

forbedre det, vi leverer til beboerne. 

Beboernes oplevelser er vigtige.

Vi ser lyst på fremtiden. Vi vil det. 

I strategi 2015 har vi seks fokusom-

råder: Beboerdemokrati, klima og 

miljø, kommunikation, udvikling, 

service og arbejdspladsen. Vi vil i 

denne beretning sætte fokus på, 

hvor vi er lige nu i forhold til de seks 

fokusområder. 

BERETNING FRA SELSKABETS BESTYRELSE 2013
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Der går en lige linje fra de beslut-

ninger, som beboere træffer på 

repræsentantskabsmøder, selskabs-

bestyrelsesmøder, afdelingsmøder 

og afdelingsbestyrelsesmøder til 

den retning selskabet og den en-

kelte afdeling bevæger sig i.

Mentorer og kurser
Når en helt ny afdelingsbestyrelse 

starter, får de tilbudt at få en men-

tor fra selskabsbestyrelsen. Men-

toren er en beboer, der har mange 

års erfaring som beboervalgt. Som 

udgangspunkt varer mentorordnin-

gen i et år. Ordningen er en del af 

arbejdet med at gøre det nemt og 

enkelt for beboere at deltage i be-

boerdemokratiet. 

Kurser
Det er helt afgørende for et godt 

beboerdemokrati, at beboervalgte 

er klædt godt på til at kunne træffe 

beslutninger. En række kurser og 

temaaftner er en af de væsentlige 

ingredienser i arbejdet med at give 

beboervalgte de bedst mulige kort 

på hånden. I 2013 var der kurser i alt 

fra budget og kontoplan til metoder 

til at blive hørt mere.

Gennemsigtighed
Boligselskabet Sjælland giver de 

beboervalgte mulighed for at følge 

med i den daglige drift. Via ”Min 

side” på bosj.dk kan beboervalgte 

følge med i afdelingens økonomi 

og se, hvilke aftaler der er mellem 

selskab og afdeling. De kan også se, 

hvad beboerne i afdelingen klager 

over. 

Forventningsafstemning
Forventningsafstemning har i de se-

neste år fyldt rigtig meget hos både 

ansatte og beboervalgte. Målet er, at 

afdelingsbestyrelsen kender sit ans-

var og rammerne for bestyrelsesar-

bejdet, samt at afdelinger og be-

boere ved, hvad de kan forvente sig 

af selskabet. I 2013 fortsatte vi arbej- 

det hen mod, at alle ansatte bliver 

bedre til at forventningsafstemme 

gennem den daglige dialog. 

Politisk fokus 
på repræsentantskabsmødet
Repræsentantskabet gav på det år-

lige møde den 25. maj 2013 klare 

tilkendegivelser om, at der skal 

renoveres mere. Et signal som sel-

skabet siden har videreført overfor 

både folketingspolitikere og kom-

munalbestyrelsesmedlemmer. 

At renovering ikke er helt problem-

frit viste mødets sidste punkt dog 

også. 

BEBOERDEMOKRATI

-

 Strategi 2015

Det handlede om, at en boligafde-

ling bestående af parcelhuse i Hol-

bæk ikke ønskede renovering. Det 

er første gang, det er sket. Flere 

medlemmer af repræsentantskabet 

tilkendegav på mødet, at selskabet 

har en pligt til at sikre, at alle bo-

liger er sunde – også for de kom-

mende beboere. Renoveringen blev 

besluttet af repræsentantskabet 

efter en grundig behandling. 
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KLIMA OG MILJØ
Boligselskabet Sjælland har opbyg-

get en stor kompetence i at ud-

vikle energirigtige tiltag. Det gavner 

miljøet og huslejen. I boligafde-

lingerne bliver der arbejdet massivt 

med klima- og miljøtiltag.

Miljø- og klimapulje
Lav en central pulje, som boligafde-

lingerne let kan søge penge fra, så 

får man gang i masser af miljø- og 

klimatiltag. Det er erfaringen fra 

Boligselskabet Sjælland, som har  

skabt en lånepulje på 20 millioner 

kroner, hvor boligafdelingerne let 

kan låne penge til projekter, som 

tjener sig ind i løbet af maksimalt 

tre år. Det betyder, at der hurtigt 

kommer gang i mange mindre pro-

jekter, som ellers skulle vente på, 

at afdelingen havde fået sparet op 

til projektet. Beboerne ender i sid-

ste ende med at spare penge, fordi 

projekterne hurtigere bliver ført ud 

i livet. Både beboerne og miljøet er 

vindere.

Vi gør det bare
Høj viden, godt håndværk og viljen 

til at skabe energirigtige tiltag i bo-

ligafdelinger er opskriften på Bolig-

selskabet Sjællands succes med  

energirenoveringer, hvor selskabet 

har gennemført større renoveringer, 

der har høstet anerkendelse fra ind- 

og udland.

Traneparken – som Boligselskabet 

Sjælland har renoveret for Hvalsø 

Boligselskab – er kommet ualminde-

ligt langt i reduktion af sit energi-

forbrug. Faktisk er energiforbruget 

banket helt i bund. 

Projektet startede med en tilstands-

rapport, der konkluderede, at 

facaderne skulle renoveres, fordi 

fugten var trængt ind til armering-

sjernet. Og når det sker, bliver be-

tonen skadet i frostvejr. 



Si
de

 

7 

BERETNING & REGNSKAB

Boligselskabets byggeriafdeling 

samlede beboernes ønsker i en stor 

pakke, der omfattede en helt ny og 

vel-isoleret ydermur, ny belysning på 

fællesarealerne, varmebesparende 

indgangspartier og altaner, ny ven-

tilation med varmegenvinding, ener-

giforbedringer i vaskeriet og endelig 

solceller på toppen af det hele. 

En total facaderenovering er ikke 

billig. Sammen med de andre ele-

menter i planen, måtte beboerne 

sige ja til en lejestigning på 177 kr./

kvm. Projektet blev langt billigere 

end forventet. Lejestigningen bliver 

på blot 88 kr./kvm. Den stigning 

opvejes af de langt lavere energiud-

gifter. Det betyder, at renoveringen 

i store træk er gået i nul. Samtidig er 

indeklimaet blevet langt bedre, og al 

træk fra ydervæggene er forsvundet.
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bygninger blev brugt i forvand- 

lingen, til de bygninger, der nu pryd-

er området. Det gamle betonskelet 

udfordrede samtidig arkitekterne til 

at tænke nyt. 

Resultatet taler for sig selv i form af 

lækre, spændende boliger, hvor der 

er arbejdet meget med store rum i 

På Boligselskabet Sjællands nye 

afdeling Sems Have er der solceller 

på taget. De bidrager til at gøre byg-

ningen ekstra klimavenlig.

Sems Have i Roskilde er historien 

om Fugl Føniks. Fra at være to ned-

slidte bygninger, som husede in-

stitutioner og kollegium, er der nu 

skabt 30 moderne, energivenlige 

familieboliger, hvor de nye beboere 

bærende konstruktion fra de gamle 

-

 
 Strategi 2015
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Affald, nu ressourcer
Vi vil genanvende og kildesortere af-

fald. Det kan nedsætte udgifterne i 

boligafdelingerne samtidig med, at 

det er godt for miljøet. Regering-

en fremlagde i efteråret deres res-

sourcestrategi, som signalerede, at 

affald skal ses som en ressource, der 

kan genanvendes. 

Det var ikke en overraskende stra-

tegi. Både via frivillige genbrugsor-

dninger i mange boligafdelinger og 

gennem et målrettet arbejde for at 

øge sorteringen og lette affalds-

håndteringen har Boligselskabet 

Sjælland sat fokus på affald. 

Karlemoseparken i Køge og Æble-

haven i Roskilde arbejder med ned-

gravede affaldsanlæg, som letter 

affaldshåndteringen. Samtidig er de 

– langt hen ad vejen – forberedt på 

øget sortering. 

Op til kommunevalget i efteråret 

2013 fortsatte arbejdet med at gøre 

lokalpolitikere opmærksomme på 

nogle af de uretfærdigheder, der  

eksisterer for lejere. 

Hvis en husejer fylder sin trailer med 

affald og kører det på genbrugssta-

tionen, er det gratis for personen at 

deres affald i afdelingen og får bolig-

-

brugspladsen, skal der betales afgift. 

For nu er det private affald pludselig 

blevet erhvervsaffald. Det er ikke fair.
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Vand bliver centralt fremover

regnvand (LAR) bliver et af de om-

råder, som vi skal arbejde med frem-

over, når grønne områder anlægges 

og nye boliger bygges. Både nation-

alt og lokalt har store mængder 

regnvand givet problemer i form af 

oversvømmelser. I Danmark har der 

været tradition for, at en stor del af 

regnvandet skulle i kloakkerne, men 

så store mængder regnvand, som vi 

har fået de senere år. Boligselskabet 

Sjælland er derfor begyndt arbejdet 

med at informere afdelingsbestyrel-

ser og medarbejdere om vigtigheden 

ind i boligområder. 

Selskabets miljø- og energiudvalg 

høstede i efteråret erfaringer fra bo-

ligområdet Augustenborg i Malmø, 

hvor langt det meste regnvand hånd-

teres lokalt af 3,5 kilometer regn-

vandskanaler. Mellem husene løber 

vandet i særligt udformede kanaler, 

hvor dråbeformede forhøjninger 

giver vandet fart og trækker snavs 

og skidt med. Vandet samles i større 

skybrudskanaler og føres til regn-

vandsbassiner mellem bygningerne. 

Bassinerne er udformet som ret små 

damme, der håndterer den normale 

nedbør. Hvis himlen åbner sluserne, 

sker der en kontrolleret oversvøm-

melse af de grønne områder, uden 

at vandet løber ind i bygninger eller 

gør anden skade. Som sidste udvej 

løber vandet gennem overløbssluser 

ud i det offentlige kloaknet. 

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014
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Kommunikation er et helt centralt 

værktøj til dels at sikre en fornuftig 

drift, dels at give tilfredshed hos 

beboere, beboervalgte og ansatte. 

Derfor vil Boligselskabet Sjælland 

også levere god kommunikation. 

Selskabsbestyrelsen satte allerede 

for nogle år siden gang i en ambitiøs 

indsats, som skal forbedre den da-

glige kommunikation. Det handler 

bl.a. om, hvornår selskabet svarer på 

skriftlige henvendelser, og hvordan 

selskabet svarer. 

KOMMUNIKATION
Vi taler beboernes sag
Folketinget og kommunalpolitikere 

er væsentlige for lejere. Derfor er 

Boligselskabet Sjælland også i tæt 

dialog med politikere fra alle par-

tier. Det sker både i forbindelse 

med særlige begivenheder og i den 

løbende kontakt med kommuner og 

folketingspolitikere.

Kommunevalget 
Boligselskabet Sjælland vil sætte 

stærkere fokus på boligpolitik. 

I perioden op til kommunal- 

valget afholdt boligselskabet for 

første gang en række valgmøder 

med kommunalpolitikere. 

Tre temaer om miljø, trivsel og 

socialt udsatte bragte boligpoli-

tikken ind i valgkampen, og kom-

munalvalget ud til beboerne.

Markedsføring
Efterspørgslen på boliger er lige-

som i resten af landet meget vari-

erende på Sjælland. I nogle af vores 

boligområder er der op til 20 års 

te ind med det samme. Selskabet 

benytter mange forskellige former 

for markedsføring, bl.a. åbent hus, 

annoncer og Facebook-kampagner 

– med fokus på de boligafdelinger, 

hvor det er svært at udleje.

Selskabets presseindsats er også et 

vigtigt element i at sikre, at vi kan 

udleje boligerne, og at beboerne er 

glade for at bo, hvor de bor. Nogle 

politikere ønsker fra tid til anden 

at benytte vores boligområder som 

kulisse til at fortælle, at de er handle-

kraftige, når det handler om udsatte 

boligområder. Vi fokuserer vores  

indsats på at løse problemerne. Der-

for siger vi også nej til, at boligom-

råder, hvor beboere er glade for at 

bo, skal være en kulisse.

-

-

 Strategi 2015

Digitalisering med omtanke
Antallet af personer, som benyttede 

Boligselskabet Sjællands digitale 

løsninger på www.bosj.dk, stiger 

måned for måned, takket være en 

ihærdig indsats for at levere gode 

løsninger. 

Det har også givet interesse fra 

andre selskaber, som vil høre om 

vores erfaringer. Vi deltog også i 

BLs konkurrence om at være bedst 

Telefonen og postkassen er dog sta-

dig åben. Dermed kan beboere, der 

ikke kan benytte it også få hjælp og 

kommunikere med os uden, at det 

skal være digitalt. Vi leverer digitali-

sering med omtanke for alle. 



Si
de

 

13 

BERETNING & REGNSKAB

 
Udvalgsformand Mette Reismann (S) og boligordførerne Louise Schack Elholm (V) og Karina Adsbøl (DF) hørte om nybyggeri 
kontra renovering i Ringsted og om den lange kø til Landsbyggefondens penge, som Ringparken står i.

Folketingets By- og Boligudvalg besøgte de renoveringstrængende boligområder 
Margrethegården i Ringsted og Ringparken i Roskilde. 

Begge steder møder boligselskabet politiske markante udfordringer i forbindelse 
med renoveringen af bygningerne.
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UDVIKLING

Her tidsregistrerer ejendomsfunktionær Brian Holmen, den tid han netop har brugt. 
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Boligselskabet Sjælland har udviklet 

en drift, som inspirerer mange. Fi-

nansministeriet ser for tiden på, 

hvordan branchen kan udvikles, og 

her var Boligselskabet Sjælland et 

af de steder, hvor ministeriet i 2013 

fandt inspiration. 

I Boligselskabet Sjælland har vi en 

fælles drift, hvor den enkelte afde-

ling betaler for det antal timer, den 

-

selskaber arbejder man kun med 

hele stillinger i den enkelte afdeling. 

I praksis betyder det, at hos Bolig-

selskabet Sjælland kan en boligafde-

ling godt nøjes med udgifterne til 

0,8 ejendomsfunktionær, mens den 

samme afdeling i et andet selskab 

var nødt til at have udgifterne til en 

hel ejendomsfunktionær. 

Hos Boligselskabet Sjælland kan det 

lade sig gøre, fordi en ejendoms-

-

linger. En gennemgang af udgifterne 

for de enkelte boligafdelinger 

bekræfter dette. 

Beboerne hos Boligselskabet Sjæl-

land sparer penge ved, at driften er 

organiseret på den måde. 

Bubo-Bubo 
hjælper til billigere priser
Boligselskabet Sjælland har øget 

fokus på det, som selskabets  

leverandører leverer. 

Mange opgaver løses af lokale hånd-

værkere. Her kan systemet hjælpe 

med at analysere, om identiske blan-

dingsbatterier f.eks. er 50 kroner bil-

ligere i Ringsted end i Holbæk. Sam-

tidig fortæller systemet, hvor mange 

penge der er at spare, hvis selskabet 

køber varen det billigste sted. 

Hvert år betaler selskabet over 

60.000 fakturaer. Her har selskabet 

fået analyseværktøjet BuBo-Bubo, 

hvor den strategiske indkøber kan 

samle data fra rigtig mange faktu-

raer og se, om vi betaler den lavest 

mulige pris. 

    Strategi 2015
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Investerer i fremtiden
Boligselskabet Sjælland har en sund 

drift og en sund økonomi. Nogle 

boligselskaber er nødt til at lave 

pludselige nedskæringer. 

I Boligselskabet Sjælland har vi der-

imod valgt at tænke fremad. I 2013 

besluttede vi at investere i frem-

tiden ved at gennemføre en leanud-

dannelse for hele selskabet. 

Lean er en metode til at optimere 

arbejdsprocesser. 

Ansatte bliver uddannet i metoden, 

og konsulenter hjælper med at 

gennemføre en optimering af vores 

arbejdsproces. Samtidig har selska-

bet investeret i et it-system som skal 

understøtte de nye arbejdsprocess-

er. Målet er dels at øge kvaliteten, 

dels at få en mere robust ”motor”, 

så selskabet er i stand til at håndtere 

-

vor i 2015.



Si
de

 

17 

BERETNING & REGNSKAB

Bedre boliger

ligger klar hos Boligselskabet Sjæl-

land, og helhedsplanerne skal give 

boligerne et markant løft. Vi har 

dog i første omgang konstateret, at 

boligafdelinger på Sjælland ikke får 

tilstrækkelig del i Landsbyggefond-

ens midler. Det faktum vil vi forsøge 

at ændre på.

En stærk indsats for trivslen. 
Størstedelen af det boligsociale ar-

bejde, som udviklingschef Francisco 

Ortega står i spidsen for, sker i al 

ubemærkethed. Det er dog helt af-

gørende for en god trivsel mellem alle 

naboer, at selskabet udfører en mål-

rettet og effektiv indsats for trivsel. 

I samarbejde med politi, kommuner, 

psykiatri og med støtte fra fonde er 

de boligsociale medarbejdere i stand 

hjælpe nogle af samfundets svageste. 

-

cial vicevært, som støtter op om nog-

le af de aktiviteter, der har direkte 

økonomisk betydning for de enkelte 

boligafdelinger. 
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Lokalkendskab eller høj faglighed? 

Hos Boligselskabet Sjælland er det 

har selskabet udviklet på en model, 

som både skal give lokalkendskab 

og et højt fagligt niveau. Et højt 

fagligt niveau handler ikke blot om 

at have ansatte med den rigtige ud-

dannelse, men også om at medarbej-

derne løbende kan tage faglige dis-

kussioner med fagfæller og dermed 

Selskabets områdekontorer er om-

drejningspunktet for det lokale 

kendskab. Driftsassistenter, om-

rådeassistent og områdeleder er 

det lokale hold, som bakkes op af 

bl.a. en D/V-projektleder (drifts- og 

vedligeholdelsesprojektleder) med 

en høj byggefaglig viden. 

SERVICE

-

D/V-projektlederne danner tæt parløb med områdelederne. Her 
ses  Jens Poulsen, D/V-projektleder, og Kim Baundal, områdeleder, 
i Roskilde Syd.
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Tæt kontakt
Områdekontorerne hjælper hin-

anden, deler erfaring og mødes 

løbende med kollegaer fra hoved-

kontoret, hvor der er adgang til 

spidskompetencer indenfor jura, 

økonomi, indkøb, kommunikation 

mv.  Den tætte kontakt og den rette 

indstilling til samarbejdet skal give 

beboere og beboervalgte en god 

service. 

I 2013 kom alle områdekontorer på 

plads med bemanding af områdeas-

sistenter og lokale D/V-projektled-

er, som nogle dage arbejder lokalt og 

andre dage arbejder sammen med de 

øvrige D/V-projektledere. 

Tilfredsheden
Boligselskabet Sjælland arbejder 

målrettet med hele tiden at forbedre 

tilfredsheden hos beboerne. Med 

hjælp fra Rambøll gennemførte 

selskabet i efteråret 2013 en stor 

undersøgelse. Den viste bl.a., at 

selskabet skal blive bedre til at 

kommunikere i klagesager. De, der 

klager, har ofte høje forventninger 

til os og forventer, at selskabet kan 

udrette underværker. Virkeligheden 

er, at selskabet ikke altid kan få 

f.eks. naboer til at stoppe en gener-

ende adfærd. 

Tilfredshedsundersøgelserne giver 

selskabet pejlemærker om, hvor 

der skal sættes ind for at forbedre 

tilfredsheden hos beboerne. 

Synlighed om aftaler
For tredje år i træk gennemførte 

selskabet i 2013 en tilfredsheds-

undersøgelse blandt de beboer-

valgte. 180 beboervalgte svarede 

udvikling af almene boliger peger 

bl.a. på, at de gode ideer kommer 

gennem det tætte samarbejde mel-

lem medarbejdere og beboervalgte, 

-

cerer ideerne.

Samtidig er der f.eks. i driften skabt 

et miljø, hvor ejendomsfunktionær-

erne får mulighed for at teste ting 

af og se, om de virker. Det, der ikke 

virker, bliver skrottet igen, mens 

succeserne bliver til faste løsninger. 

på tilfredshedsundersøgelsen, som 

blev gennemført i december. Der 

er generelt en stigende tilfredshed 

med Boligselskabet Sjælland. Ud fra 

svarene udregnes et indeks, og det 

er steget fra 50 i 2012 til 54 i 2013. 

Efter tilfredshedsundersøgelsen i 

2012 blev der f.eks. sat en stor ind-

sats ind for at få mere synlighed om 

de aftaler, der indgås. Det var med-

virkende til, at resultatet blev bedre. 

Tæt dialog vigtig
En tæt dialog mellem områdekontor 

og afdelingsbestyrelse er en af de 

ting, der giver resultater. Forstudiet 

til et forskningsprojekt på Roskil-

de Universitetscenter om drift og 

En tæt dialog mellem områdekontor og afdelingsbestyrelsen er en af de ting, 
der giver resultat. Her ses formand for Wiemosens afdelingsbestyrelse, Jeanette 
Nielsen sammen med områdeleder i Hyrdehøj, Jan Obel.
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Lad det være slået fast med det 

samme. De ansatte er til for bebo-

ernes skyld. Beboerne fortjener 

dygtige medarbejdere – og derfor 

skal selskabet være en attraktiv ar-

bejdsplads. 

Gennemarbejdet 
proces sikrer højt niveau
Alle ansættelser kommer omkring 

HR-afdelingen for at opnå en øget 

og mere ensartet kvalitet i rekrut-

teringsprocessen. Samtidig bliver 

der gennemført personlighedstests 

inden nye medarbejdere ansættes. 

Ansættelsesprocessen er en del af 

årsagen til, at selskabet får ansat de 

rigtige medarbejdere.

Socialt ansvar
Som en del af boligselskabets so-

ciale ansvar, bliver døren holdt åben 

for virksomhedspraktikanter. 

Alene i 2013 havde boligselskabet 

16 virksomhedspraktikanter. 

-

ARBEJDSPLADSEN
Anne Mølleskov har boet i en af 

boligselskabets afdelinger i 8 år og 

søgte en stilling allerede i 2010. Den 

deren gav hende dengang en god 

tilbagemelding på hendes ansøg- 

ning. 

Det var der ingen andre virksom-

heder, der havde gjort, og derfor 

gjorde det et stort indtryk på Anne 

behandling", husker hun. Siden tog 

hun fat i selskabet igen og er i dag 

ansat som driftsassistent. 
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Uddannelse bruges strategisk
Boligselskabet Sjælland har samlet 

en stor del af pengene til efterud-

dannelse i en central pulje. 

Hensigten er, at efteruddannelse ses 

som et led i selskabets udvikling og 

ikke blot den enkelte medarbejders 

udvikling. Ud over den centrale 

pulje benytter selskabet sig også af 

f.eks. HKs kompetencefond, der kan 

bidrage til at højne kompetencerne 

hos medarbejderne.

-
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Per Pedersen, medarbejderrepræsentant

Jan René Petersen, Ellebæk

Bodil Nielsen, Blegdammen

Anna Hansen, Parkvænget

Mia Stoltz Nielsen

Annette Sørensen, Blommehaven

Per Brink-Kjær, Gyvelparken

SELSKABSBESTYRELSEN

Lisbeth Blom Møller, Borup Nord I
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Helene Obel, medarbejderrepræsentant 

Stig Lysdal, Haraldskær/Egelund

Henriette Larsen, Bakkegården

Chris Warby, Benediktegården

Nina Vinther Lundgren, Bækgårdsvej

Karen Skou Andersen, Nymarken

Bodil Bundgaard, Nørreled

Jens Frederiksen, Præstemarkshusene

Michael Sandberg, medarbejderrepræsentant, 
var ligeledes medlem af selskabets bestyrelse 
indtil sin død den 22. april 2014.
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RESULTATOPGØRELSE - 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013

Budget
2013

(urevideret)

Budget
2014

(urevideret)
Regnskab

2013Konto

ORDINÆRE UDGIFTER

502 Mødeudgifter, kontingenter m.v.  984.482 1.000.000 1.050.000

511 Personaleudgifter  44.968.538 45.631.891 40.270.341

513 Kontorholdsudgifter (inkl. IT-drift)  12.898.673 11.920.473 9.807.100

514 Kontorlokaleudgifter  2.905.059 2.945.831 2.597.119

515 Afskrivninger, driftsmidler  284.940 782.246 498.426

516 Særlige aktiviteter  710.162 0 675.000

521 Revision  1.105.000 1.175.000 1.225.000

530 Administrationsudgifter, brutto  63.856.854 63.455.441 56.122.986

532 Renteudgifter 
 (inkl. kurstab obligationer m.v.)   6.573.125 0 0

533 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. 
 til dispositionsfonden  67.148.956 62.624.203 70.380.719

540 Samlede ordinære udgifter  137.578.936 126.079.644 126.503.705

541 Ekstraordinære udgifter  6.237.503 733.917 27.900

550 Udgifter i alt  143.816.439 126.813.561 126.531.605

551 Årets overskud, henlægges til 
 Arbejdskapitalen  125.730 33.083 0

560 Udgifter og evt. overskud i alt  143.942.169 126.846.644 126.531.605



Si
de

 

25 

Regnskab
2013Konto

ORDINÆRE INDTÆGTER

601 Administrationsbidrag: 
 Egne afdelinger i drift 38.225.597 
 Eksterne foretagender 4.949.703 43.175.300 41.725.951 45.032.603

602 Lovmæssige gebyrer m.v.  7.119.473 6.267.000 6.660.000

603 Renteindtægter (inkl. realiserede  
 kursgevinster, obligationer m.v.)  6.790.365 450.000 0

604 Afdelingernes bidrag m.v. til 
 dispositionsfonden  67.148.956 62.624.203 70.380.719

605 Nybyggeri: 
 Byggesagshonorar  1.154.748 1.785.000 1.200.000

606 Honorar: 
 Forbedringsarbejder  12.216.854 13.677.490 2.941.283

607 Diverse  662.097 317.000 317.000

610 Samlede ordinære indtægter  138.267.794 126.846.644 126.531.605

611 Ekstraordinære indtægter  5.674.375 0 0

620 Indtægter i alt  143.942.169 126.846.644 126.531.605

Budget
2013

(urevideret)

Budget
2014

(urevideret)
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BALANCE - PR. 31. DECEMBER 2013

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets aktiver og gælds-
poster er optaget således: 

optaget til henholdsvis offen-
tlig vurdering, henholdsvis an-
skaffelsessum med fradrag af 
afskrivning

optaget til anskaffelsespris 
fratrukket lineære afskrivninger

anskaffelsessum

-
værdi 31/12-2013

-
tionsejendommen er optaget  
til nominel restgæld

AKTIVER

31. december
2013

31. december
2012Konto

Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver

Balancen indeholder beløb for boligorganisationen og fordelingsafdelinger.

701 Administrationsbygning   19.570.197 28.006.541

702 Inventar   379.645 436.953

703 Biler   452.255 729.500

704 IT-udstyr   53.718 107.492

 Materielle anlægsaktiver i alt   20.455.814 29.280.486

 Finansielle anlægsaktiver 
713 Aktier og indskud   165.000 165.000 

714 Dispositionsfondslån til afdelinger   12.945.697 7.459.348

716 Indskud i Landsbyggefonden   60.461.070 56.231.164

 Finansielle anlægsaktiver i alt   73.571.767 63.855.512

720 Anlægsaktiver i alt   94.027.581 93.135.998

 Omsætningsaktiver 
721.1 Afdelinger i drift   23.215.270 26.601.435

721.2 Sideaktiviteter   3.567.682 96.083

723 Administrerede selskaber   0 343.084

726 Andre tilgodehavender   1.573.357 3.452.631

730 Tilgodehavende renter   3.861.663 3.661.060

731 Værdipapirer/obligationsbeholdning   380.520.569 372.605.798

732 Likvide beholdninger: 
 Bankbeholdning   105.441.156 47.466.479 

740 Omsætningsaktiver i alt   518.179.697 454.226.570

750 Aktiver i alt   612.207.278 547.362.568
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PASSIVER

31. december
2013

31. december
2012Konto Egenkapital

803 Dispositionsfond   151.472.126 143.830.694 

805 Arbejdskapital   20.423.188 18.604.214

810 Egenkapital i alt   171.895.313 162.434.908  

 

Langfristet gæld 
811 Prioritetsgæld administrationsbygning   818.617 946.078

820 Langfristet gæld i alt   818.617 946.078          

 Kortfristet gæld 
821.1 Afdelinger i drift   403.522.001 356.350.176

821.2 Sideaktiviteter   0 1.204.575

823 Administrerede selskaber   0 2.932.794

825 Leverandører/Kreditorer   3.695.355 3.524.455

826 Skyldige omkostninger   15.218.843 4.463.906

829 Feriepengeforpligtelse   12.941.883 12.699.834

830 Anden kortfristet gæld   4.115.265 2.805.842

840 Kortfristet gæld i alt   439.493.347 383.981.582

850 Passiver i alt   612.207.278 547.362.568 
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SELSKABSOPLYSNINGER  
REGNSKAB 1. JANUAR 2013 - 31. DECEMBER 2013

Renteberegning  
Rentesatser  Dag til dag 

Udlån, afdelinger i drift  1,0 %

 

Afdelingsmidler i forvaltning  
1. Henlagte midler 1,16 %

2. Driftsmidler 1,16 %

Dispositionsfond 1,16 %

Boligselskab
BLF-nr. 0240

Boligselskabet Sjælland
Parkvænget 25
4000 Roskilde
Tlf. 46 30 47 00

Tilsynsførende kommune
Kommunenr. 0265

Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde
Tlf. 46 31 30 00

1.  Lejligheder (inkl. ungdoms-, ældre-,  10.677 737.283 1 10.677
 og lette  kollektivboliger)

2. Enkeltværelser 0 0 1 0

3. Erhvervslejemål 30 3.106 1 pr. påbeg.  60 m² 61
     
4. Institutioner 27 7.959 1 pr. påbeg.  60 m²  137
     
5. Garager/carporte 428  1/5 155

6. I alt 11.162 748.348  11.030

Lejemålstype
Antal

Lejemål
Brutto

etageareal m² á lejemål
Antal leje- 

målsenheder

Boligselskabet omfatter ialt 146 afdelinger
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SELSKABETS AFSKRIVNINGSREGLER

Afskrivningsperiode Scrapværdi

Administrationsbygninger:
Bygninger  30 år  30 %
 
Inventar:
Borde og stole 2 -3 år    0 %
Øvrigt inventar    3 år    0 %

Biler:     5 år    0 %

IT-udstyr:
Almindeligt software 1 – 3 år   0 %  
PC-udstyr,    2 år   0 %
Printere, kopimaskiner   3 - 5 år   0 % 

Bygninger opgøres ved anskaffelse/ombygning til realistisk salgsværdi.  
Vedligeholdelsesarbejder udgiftsføres, hvis bygningens værdi ikke forøges tilsvarende.
Øvrige anskaffelser tager udgangspunkt i købspris og afskrives jf. ovenstående.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til bestyrelsen
i Boligselskabet Sjælland
Vi har revideret årsregnskabet for 

den almene boligorganisation Bolig-

selskabet Sjælland for regnskabs-

året 1. januar - 31. december 2013, 

der omfatter resultatopgørelse, bal-

ance og noter. 

Årsregnskabet udarbejdes efter lov 

om almene boliger og driftsbekendt-

gørelsens krav til almene boligor-

Ledelsens 
ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbej-

delsen af et årsregnskab, der giver 

et retvisende billede i overensstem-

melse med lov om almene boliger 

og driftsbekendtgørelsens krav til 

almene boligorganisationers regn-

-

videre ansvaret for den interne kon-

trol, som ledelsen anser nødvendig 

for at udarbejde et årsregnskab 

uden væsentlig fejlinformation, uan-

set om denne skyldes besvigelser el-

ler fejl, samt valg og anvendelse af 

en hensigtsmæssig regnskabspraksis 

og udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, som er rimelige efter omstæn-

dighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, 

at de dispositioner, der er omfattet 

af årsregnskabet, er i overensstem-

melse med love og andre forskrifter 

samt med indgåede aftaler og sæd-

vanlig praksis.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en 

konklusion om årsregnskabet på 

grundlag af vores revision. Vi har 

udført revisionen i overensstem-

melse med internationale stan-

darder om revision og yderligere 

krav ifølge dansk revisorlovgivning, 

samt god offentlig revisionsskik jf. 

instruks om revision af almene bo-

ligorganisationer. Dette kræver, at 

vi overholder etiske krav samt plan-

lægger og udfører revisionen for at 

opnå høj grad af sikkerhed for, om 

årsregnskabet er uden væsentlig fejl- 

information.

En revision omfatter udførelse af 

revisionshandlinger for at opnå revi-

sionsbevis for beløb og oplysninger 

i årsregnskabet. 

De valgte revisionshandlinger af-

hænger af revisors vurdering, 

herunder vurdering af risici for 

væsentlig fejlinformation i årsregn-

skabet, uanset om denne skyldes 

besvigelser eller fejl. Ved risikovur-

deringen overvejer revisor intern 

kontrol, der er relevant for boli-

gorganisationens udarbejdelse af et 

årsregnskab, der giver et retvisende 

billede. 

Formålet hermed er at udforme re-

visionshandlinger, der er passende 

efter omstændighederne, men ikke 

at udtrykke en konklusion om ef-

fektiviteten af boligorganisationens 

interne kontrol. En revision omfat-

ter endvidere vurdering af, om led-

elsens valg af regnskabspraksis er 

passende, om ledelsens regnskab-

smæssige skøn er rimelige samt den 

samlede præsentation af årsregn-

skabet.

Revisionen omfatter desuden en 

vurdering af, om der er etableret for-

retningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner, 

der er omfattet af årsregnskabet, er 

i overensstemmelse med love og an-

dre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det 

opnåede revisionsbevis er tilstræk-

keligt og egnet som grundlag for 

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning 

til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregn-

skabet giver et retvisende billede af 

boligorganisationens aktiver, pas-

siver og økonomiske stilling pr. 31. 

december 2013 samt af resultatet af 

boligorganisationens aktiviteter for 

regnskabsåret 1. januar – 31. decem-

ber 2013 i overensstemmelse med 

lov om almene boliger og drifts-

bekendtgørelsens krav til almene 

boligorganisationers regnskabs-
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PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Nørskov Jensen 

statsautoriseret revisor 

Benny Lundgaard   

statsautoriseret revisor  

opfattelse, at der er etableret for-

retningsgange og interne kontroller, 

der understøtter, at de dispositioner 

der er omfattet af årsregnskabet, er 

i overensstemmelse med love og an-

dre forskrifter samt med indgåede 

aftaler og sædvanlig praksis.

Holbæk, den 28. april 2014

Supplerende oplysning vedrørende 
forståelsen af revisionen
Boligorganisationen har i overens-

stemmelse med lov om almene 

boliger og driftsbekendtgørelsens 

krav til almene boligorganisation-

-

menligningstal i resultatopgørelsen 

medtaget godkendte budgetter. 

Budgetterne har, som det fremgår af 

årsregnskabet, ikke været underlagt 

revision.




