
 
 

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 en referent, der refererer de trufne beslutninger. Referatet 

underskrives foruden af referenten tillige af dirigenten og formanden. 

10. Der kan benyttes elektronisk afstemning til skriftlige afstemninger. 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 gælder følgende: 

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

afstemning. 

B. Såfremt der er 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.  

16. 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, skal der stemmes på maksimum 

det antal kandidater der skal vælges - og minimum det antal kandidater, der fremgår nedenfor.  

 Skal der vælges 3 kandidater skal der stemmes på minimum 2 og maksimum 3. 

 Skal der vælges 4 kandidater skal der stemmes på minimum 3 og maksimum 4. 

 Skal der vælges 5 kandidater skal der stemmes på minimum 4 og maksimum 5. 

 Skal der vælges 6 kandidater skal der stemmes på minimum 4 og maksimum 6. 

Stemmes der på flere eller færre end ovenstående er stemmesedlen/den elektroniske stemme 

ugyldig.  

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

førstkommende møde i selskabsbestyrelsen. 

18. 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. 

19. Nyvalgte selskabsbestyrelsesmedlemmer indtræder i selskabsbestyrelsen efter 

repræsentantskabsmødets afslutning. 

20. Hvis der på repræsentantskabsmødet ikke kan vælges en bestyrelse fortsætter den siddende 

bestyrelse indtil nyvalg kan finde sted. 

21. Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen. 
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Bilag til dagsordenens punkt 6 & 7
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VALGAVIS

10ÅRSAMMEN

Hvad kan du bidrage med?
Jeg vil fortsat bidrage til en god dialog, der fremmer det gode samarbejde 
mellem bestyrelsen og direktionen. Jeg er særligt opmærksom på at følge 
vores eksekvering af 2020 strategien, så det sker hensigtsmæssigt. 

Jeg vil bidrage til at boligselskabet er på rette kurs, når det kommer til vores 
demokratiske udvikling. Jeg vil også fokusere på at vedligeholde vores nu-
værende boligmasse samt tilføje nye byggeprojekter, så vi fortsat er attrak-
tive og kan levere gode boliger.

Jeg vil bidrage til, at vi påvirker politikerne, og jeg vil bakke op om vores 
interesseorganisation BL samtidig med, at vi bevarer vores egen identitet.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Jeg er stolt af, at de længe ventede helhedsplaner er gået igennem. 
Jeg er også stolt af, at det er lykkedes os at bevare en fornuftig husleje, 
selvom vi i de gamle selskaber har ”glemt” at lægge til side til vedligeholdelse 
og renoveringer. Det efterslæb der har været, har vi stille og roligt bygget op, 
så de fleste afdelinger har en fornuftig husleje.

Derudover er jeg glad for det fornuftige samarbejde, vi har med kom-
munerne, og at vi har fået gang i en del nybygger i bl.a. Trekroner, Slagte- 
riskolen og Sdr. Ringvej. 

Jan René Petersen
Ellebæk, Svogerslev

Kandidat til posten som formand



KANDIDATER

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
På vores nuværende boligmasse og på de muligheder der byder sig for at 
bygge fornuftige boliger, der er til at betale. Vi skal også bygge billige boliger 
- ikke for at bygge dårligt, men for at fastholde en god kvalitet. 

Derudover skal vi engagere os politisk – både lokalt og nationalt. Vi skal 
blande os i debatten og påvirke politikere - uanset partifarve, så længe de 
arbejder for den almene sektor.

Vi skal have samme vilkår som husejerne, og husejerne skal holde fingrene 
væk fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden skal bruges til det den oprin-
deligt er tiltænkt nemlig renovering af almene boliger.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Det er slidt byggeri. Derudover er det at få både politikere og ikke-almene 
beboere til at få øjnene op for, hvad den almene sektor egentlig er og kan. 

Det er vigtigt, at vi gør alt for, at den almene sektor ikke bliver jokerkortet 
i det lands- og lokapolitiske spil. Vi skal synliggøre, at vi ikke er enige i, at vi 
skal bruges som skraldespand og ghettodannelser. Vi skal arbejde for at bo-
ligafdelingerne består af forskellige boligtyper og størrelser samt en varieret 
beboersammensætning. 



VALGAVIS

10ÅRSAMMEN

Hvad kan du bidrage med?
Med mine fire år i Selskabsbestyrelsen kan jeg bidrage med stor erfaring. 
Jeg er god til at tænke i nye baner, være åben og se muligheder frem for 
begrænsninger. 

Fra erhvervslivet kan jeg bidrage med en bred erfaring inden for økonomi 
og langtidsplanlægning. Desuden sidder jeg i kredsbestyrelsen i BL 11. kreds. 
Her får jeg vigtige inputs om de tendenser, der rør sig i den almene sektor, 
som jeg kan tage med i Selskabsbestyrelsens arbejde.    

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Bolig-
selskabet Sjælland?
Det bedste tiltag vi har indført, er Boligservice i eget regi – den proaktive 
vedligeholdelse giver tilfredse beboere. 

Derudover er jeg stolt af, at vi to år i træk har fået tildelt midler fra den 
boligsociale pulje for at fremme arbejde på tværs af afdelinger i Ringsted 
kommune. 

Jeg er også stolt af at have været med til at skabe 2020 strategien samt 
igangsætte tiltag, der giver en mere effektiv drift i selskabet og som på sigt 
vil holde huslejen i ro. 

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal føre strategi 2020 videre, samt løbende evaluere både selskabet og os 
selv i bestyrelsen for at sikre, at vi har fokus på ”det rigtige”. 

Vi skal højne serviceniveauet til beboerne, samtidig med at vi sikrer en høj 
kvalitet og god pris på de ydelser, vi køber. 

Chris Warby
Benediktegården, Ringsted

Kandidat til selskabsbestyrelsen



KANDIDATER

Derudover skal vi arbejde for at få del i de økonomiske midler, der kan frem-
tidssikre vores boliger, via helhedsplaner og energipuljer. Vi skal igangsætte 
miljørigtige, totalrenoveringer. Og sidst men ikke mindst skal vi huske vores 
sociale ansvar og holde kommunen fast på deres. 
 
Hvad er den største udfordring for den almene sektor?
At holde huslejen på et stabilt og fornuftigt niveau i forhold til samfundets 
udvikling. Vi skal gøre alt for at sikre, at vores beboere fortsat har råd til at 
bo alment, med alle de fordele den boligtype har. Derudover skal vi arbejde 
for en ligeværdig behandling i forhold til ejersektoren med tilskud og andre 
ordninger.



VALGAVIS

10ÅRSAMMEN

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har afdelingsbestyrelseserfaring fra min periode som formand i Wiemos-
en. Den erfaring tager jeg med mig ind i selskabsbestyrelsens arbejde – især 
når de store beslutninger skal træffes. 

Jeg er stor fortaler for beboerdemokratiet og mener, at vi alle skal høres, 
når der skal tages beslutninger. På den måde sikrer vi, at det er flertallet, der 
vælger retning i Boligselskabet Sjællands arbejde.

Desuden kan jeg bidrage med mine gode evner til at træffe beslutninger og 
arbejde strategisk og resultatorienteret.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Jeg har været med til at udarbejde Strategi 2020. Især effektiviseringsdelen 
i strategien, der skal være med til at bevare en lav husleje, har været spæn-
dende at arbejde med.

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Vi skal følge med tiden og derfor fortsætte med at bygge nyt på de attrak-
tive og rigtige byggegrunde. Vi skal også have fokus på en varieret beboer-
sammensætning i vores afdelinger – og nybyggeri er en af måderne, hvor vi 
kan tiltrække en bredere målgruppe.

Derudover skal vi fokusere på at effektivisere inden for forskellige områder 
som fx fælles indkøb, brug af egne byggeledere, sammenlægning af afde-
linger og fastholdelse af vores kompetente medarbejdere.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor? 
At få sat fokus på billig boliger i hele boligsektoren. En anden udfordring 
vi skal arbejde med, er at sikre en varieret og stærk beboersammensætning.

Jeanette Gottlieb Nielsen
Wiemosen, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



KANDIDATER

Hvad kan jeg bidrage med?
Jeg sidder som afdelingsformand i Præstemarkshusene på 9. år. Derudover 
betragter jeg mine klare holdninger som væsentlig bidrag til boligselskabets 
udvikling. Min prioritering er følgende: 

Første prioritet er driften: For at blive Danmarks bedste boligselskab er det 
vigtig for mig, at der er samme forventningsniveau til de basisydelserne og 
services, som afdelingen  har til områdekontoret holdt op imod de faktisk 
leverede ydelser og services. Jeg er overbevist om, at en god og rettidig kom-
munikation er et væsentligt element for at nå målet som bedste boligselskab 
i Danmark.  
Anden prioritet er medarbejderne i boligselskabet: Jeg mener at boligselska-
bets vigtigste ressource er medarbejderne. Derfor er det vigtigt for mig, at 
medarbejderne føler sig trygge og tilpas i deres job, så de har overskud til at 
levere en god service og ydelser.
Boligselskabets økonomi er også væsentlig. Derfor er det vigtigt for mig at 
have en klar holdning til fremtiden, så ikke hvis, men når der mangles penge i 
dispositionsfonden, og vi i selskabsbestyrelsen skal fravælge afdelinger, som 
også måtte have behov for tilskud.
Tredje prioritet er Strategi 2020: Jeg vil bidrage med en konstruktiv med-
virken til opfyldelse og implementering af strategiplanen 2020.

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Via mit aktive medlemskab af forretningsudvalget, at få sat aktuelle problem-
stillinger på dagsordenen til selskabsbestyrelsesmøderne.

Hvad skal boligselskabet fokusere på de næste to år?
Vi skal arbejde videre med at eksekvere vores 2020 strategi. Derudover skal vi 
arbejde på at finde besparelser på driftsudgifter. 

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Det er, at den almene sektor ikke skal påtage sig eller overtage kommunens 
normale forpligtelser for de borger, som har brug for hjælp på den ene eller 
anden måde.

Jens Frederiksen
Præstemarkshusene, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



VALGAVIS

10ÅRSAMMEN

Hvad kan du bidrage med?
Jeg tror på fællesskabet, og at vi sammen er 
stærkere. Hvis vi står sammen, er der større chance for at få indflydelse og udvikle 
beboerdemokratiet. Jeg bidrager med en løsningsfokuseret tilgang for fællesska-
bets bedste med udgangspunkt i vores husleje. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i din afdeling eller i Boligselska-
bet Sjælland? 
Vi har fået sammenlagt afdelinger og fortsat succesen med vores gratis økon-
omiske rådgivning til beboerne. Dette er medvirkende til, at udgiften på afde-
lingernes fraflytningskonto ikke stiger markant, og er en hjælp til både afde-
lingerne, men også de enkelte beboere, som fx er ramt af kontanthjælpsloft og 
225 timers regler. 

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år?
Selskabsbestyrelsen skal fortsat markere sig på det sociale ansvar. Det er kom-
munernes opgave at tage sig af de udsatte borgere. Men når kommunens res-
sourcer ikke rækker, så er det os i afdelingerne, der løfter opgaven med bl.a. de 
psykisk sårbare beboere. Vi skal række hånden ud til kommunerne og etablere 
partnerskaber med dem, for at sikre at de tager deres del af både det sociale, men 
også det økonomiske ansvar.

Selskabsbestyrelsen skal fortsat arbejde med målene i 2020 strategien, for at sikre 
at vi kan kalde os Danmarks bedste boligselskab, hvilket jeg mener vi er. Det er vi, 
fordi vi har fokus på beboerne, og hvad der giver mening for den enkelte i forhold 
til deres hjem.

Hvad er den største udfordring for den almene sektor?
At få synliggjort det store sociale ansvar, der bliver udført i afdelingerne. Derudo-
ver skal den almene sektor blive bedre til at fortælle de gode historier og udbrede 
budskabet om, hvad det vil sige at bo alment. 

Jeg mener også, at sektoren skal blive bedre til at italesætte over for beslutnings-
tagere, hvilke kæmpe opgave den almene sektor løfter i forhold til de love og 
rammer, som bliver vedtaget i disse år.

Peter Kruse Hedenborg
Solparken, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen



KANDIDATER

Hvad kan du bidrage med? 
Jeg har mange års erfaring og kendskab fra både afdelingsbestyrelsen, som 
suppleant i Selskabsbestyrelsen og i hovedbestyrelsen i det gamle AB af 
1899. Jeg vil derfor kunne bidrage med min store viden. Derudover kan jeg 
være med at skabe en mere smidig kommunikation mellem afdelingerne og 
Selskabsbestyrelsen.  

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Qua at jeg kun har siddet i Selskabsbestyrelsen i ¾ år, har jeg endnu ikke 
gennemført noget på selskabets vegne. Men jeg er stolt af at have været 
med til at gennemføre en stor renovering i min afdeling, og at vi holder vores 
afdeling i pæn stand samt huslejen stabil. 

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år? 
Selskabsbestyrelsen skal fortsætte med i endnu større grad at have fokus 
på det politiske arbejde. Derudover synes jeg, at Selskabsbestyrelsen skal 
fokusere på at få opkvalificeret afdelingerne, så de også kan tage aktiv del i 
den politiske debat.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
At vi ligger under for husejerne. Det er en stor udfordring at få politikerne 
på Christiansborg til at forstå, hvad det vil sige at bo til leje, og hvilke ud-
gifter vi har til kommunen. Jeg synes, at alle boligselskaber skal gå sammen 
og blive enige om en fælles kurs for lejerne.

Knud H. Rasmussen
Borup Nord II, Borup

Kandidat til selskabsbestyrelsen



VALGAVIS

10ÅRSAMMEN

Hvad kan du bidrage med?
Jeg har selv boet alment i mange år og har en stor passion for almene boliger 
generelt. Jeg vil med min visionære og analyserende tilgang bidrage til at 
udvikle selskabet. Mit ønske er bl.a. at inddrage Holbæk afdelingerne endnu 
mere.

Desuden sidder jeg med i Kredsbestyrelsen i BL i kreds 11. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Jeg er særdeles stolt over at have været med til en række valgmøder i de 
kommuner, hvor vi har boliger. Her har vi lagt pres på og haft en god dialog 
med lokalpolitikerne bl.a. om kontanthjælpsmodtagerne. 

Derudover er jeg stolt over at have bidraget til, at vi bygger flere boliger. Jeg 
har som en del af bestyrelsen været med til at godkende byggesager, så vi 
inden for de næste år vil have 700 nye boliger. 

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år? 
Vi skal fortsætte med at engagere os i den politiske debat og herigennem 
sørge for, at den almene boligsektor er på folketingsmedlemmernes dagsor-
den. 

Derudover mener jeg, at vi skal fokusere mere på sammenlægninger af små 
afdelinger, da det vil medføre besparelser på administrationsgebyr, og afde-
lingerne vil være flere om at dele udgifterne.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Den fremadrettede finansiering af almene boliger generelt. En anden stor 
udfordring er at sikre boliger til alle – også til de svageste i samfundet, som 
samtidig er til at betale. 

Robert Gerken
Anders Larsensvej-Kapellanvej-
Sejerøvej, Holbæk

Kandidat til selskabsbestyrelsen



KANDIDATER

Hvad kan du bidrage med? 
Som økonomisk værge og bruger-pårørende repræsentant på Plejecenteret 
Kristiansminde har jeg god indsigt i, hvad der skal til for at sikre gode og 
trygge boliger. Det vil jeg bruge til at øge samt udvikle det lokale naboskab 
for at skabe en større kontaktflade for beboerne, som bl.a. kan modvirke 
isolation. 

Jeg vil desuden arbejde for at modernisere reglerne for råderet og tilføje et 
øget ejerskab i form af et alment bolig+ koncept med fokus på ansvarsom-
råder for beboerne. 

Hvad er du mest stolt af at have gennemført i Boligselskabet Sjælland?
Som ny kandidat til Selskabsbestyrelsen, har jeg endnu ikke gennemført no-
get på selskabets vegne. Men i Kristianslund har jeg bidraget til, at den lokale 
seniorklub fik mulighed for månedlig fællesspisning.

Hvad skal Selskabsbestyrelsen fokusere på de næste to år? 
Selskabsstyrelsen skal de næste år fokusere på udvikling af lokalt delvis ejer-
skab i form af udvikling af råderetsprincippet. 

Derudover skal der de næste år fokuseres på planlægning og placering af 
anviste boliger, så principper for udtynding sikres og fastholdes. Og til sidst 
skal Selskabsbestyrelsen sikre den fortsatte modernisering, som er med til at 
tiltrække de ressourcestærke unge familier.

Hvad er den største udfordring for den almene boligsektor?
Den almene sektor skal fremover tilbyde moderne boliger med udvidet 
råderet, der tiltrækker alle familietyper. Den almene sektor skal modvirke 
ghettodannelser og sikre mangfoldighed.

Tom Halskov
Kristianslund, Roskilde

Kandidat til selskabsbestyrelsen
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