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Roskilde, d. 23. april 2013 

 

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 25. maj 2013 kl. 9.00 

 

på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, Himmelev, 4000 Roskilde.  

Der serveres morgenmad fra kl. 8.00, hvorfra der ligeledes vil være udstillinger, stande mv. Der er gratis 

parkeringspladser foran hotellet. Se venligst nedenfor angående transport til repræsentantskabsmødet fra 

Holbæk og Ringsted. 

Boligselskabet Sjællands Initiativpris vil blive uddelt under mødet. 

 
Den 2. maj 2013 afholdes møde om driften i afdelingerne og den 6. maj afholdes regnskabsmøde. 
Samtlige Repræsentantskabsmedlemmer er inviteret til dagene, og det er fortsat muligt at tilmelde sig. 
 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet 
 

Forretningsordenen fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 
året 2012 
 
Skriftlig beretning fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 

   

4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2012 for afdelingerne, 
Boligselskabet Sjælland, Afd. 260 (den fælles drift) og Demokrati- og 
Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2013 

 
Materialet fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 

www.bosj.dk/regnskab2012. Regnskaberne vil være tilgængelige fra 1. maj 2013.  
 

   

5.   Behandling af indkomne forslag 

 
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være indsendt til Selskabsbestyrelsen senest 

den 11. maj 2013, jf. vedtægternes § 9. 
 
Forslag skal sendes via e-mail: trp@bosj.dk eller via alm. post til Boligselskabet Sjælland, 
Parkvænget 25, 4000 Roskilde Att. Troels Poulsen, mrk. ”Forslag til repræsentantskabs-
møde”. 
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6.   Valg af formand 
 

På valg er:  
 

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

 
 Jan René Petersen, Ellebæk, Roskilde  

 
 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til trp@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland 

att. Troels Poulsen. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til 

selve valghandlingen. 
 

Valgavis med præsentation fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
Deadline til valgavisen er 1. maj kl. 12.00. 
 

   

7.   Valg af næstformand 
 

Boligselskabet Sjællands næstformand, Tine Fristrup, Stjerneparken, Roskilde ønsker at 
stoppe et år før valgperiodens udløb. Der skal derfor afholdes valg af næstformand. Den 
nyvalgte næstformand sidder i ét år. 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde  
 
 

Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 

hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til trp@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland 
att. Troels Poulsen. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til 
selve valghandlingen. 
 

Valgavis med præsentation fremsendes senest en uge før repræsentantskabsmødet. 
Deadline til valgavisen er 1. maj kl. 12.00. 

 
 

   

8.   Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg er:   
    

Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde   (modtager genvalg) 
Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde   (modtager genvalg) 
Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde    (modtager genvalg) 
Bodil Nielsen, Blegdammen, Roskilde    (modtager genvalg) 
Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde  (modtager genvalg) 

Sven-Aage Gam, Kløverparken 2, Roskilde   (modtager ikke genvalg) 

 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

 Karen Skou Andersen, Nymarken, Roskilde   
 Per Brink-Kjær, Gyvelparken, Roskilde 
 Anna Hansen, Parkvænget, Roskilde 
 Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde  
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 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted 
 Henriette Larsen, Bakkegården, Roskilde 

 
 
Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til trp@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland 

att. Troels Poulsen. 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 er 1. maj kl. 12.00. 
 

9.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 

På valg er: 
 

 Henriette Larsen, Bakkegården, Roskilde 
 Chris Warby, Benediktegården, Ringsted 

 Lene Valløe Nielsen, Havslunde, Roskilde 
 Selma F. Hulshoff, Filosofparken, Roskilde 

 Brian Dahl, Bjergmarken, Holbæk 

 

Efter Boligselskabet Sjællands vedtægter er boliglejere og disses myndige 
hustandsmedlemmer valgbare til bestyrelsen. Kandidater bedes inden mødet 
melde deres kandidatur til trp@bosj.dk eller via post til Boligselskabet Sjælland 
att. Troels Poulsen. På selve mødet kan valgbare melde deres kandidatur frem til 
selve valghandlingen. 
 

 

   

10.   Handlingsplan 2014  
 

Der vil ske en fremlæggelse af arbejdet med strategien indtil videre, hvorefter der vil blive 
lagt op til en drøftelse af selskabets handlingsplan for resten af 2013 og for 2014. 
 

 

   

11.   Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen 
 
For at sikre en smidig drift af Boligselskabet Sjælland ved at undgå, at Repræsentant-
skabet skal indkaldes, når der skal træffes konkrete beslutninger vedrørende afdelingerne, 
indstilles det, at Repræsentantskabet delegerer sine kompetencer i henhold til 

vedtægternes § 6, stk. 5 til Selskabsbestyrelsen. Delegeringen sker efter bestemmelsen i 
vedtægternes § 6, stk. 6. 
 
Det skal bemærkes, at bemyndigelserne alene vedrører afdelingerne og godkendelse af 
beslutninger, der er truffet på afdelingsmøder i afdelingerne. De overordnede beslutninger 
for selskabet såsom nybyggeri, grundkøb og salg af selskabets ejendomme mv. skal 

fortsat træffes af Repræsentantskabet. 
 

Det drejer sig om følgende kompetencer og forhold vedrørende afdelingerne 
(vedtægternes § 6, stk. 5): 
 
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 
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Repræsentantskabet kan endvidere jf. § 25 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger 
mv. bestemme, at flere boligafdelinger skal sammenlægges til én afdeling. 
Sammenlægningen kræver godkendelse på afdelingsmøderne i de respektive afdelinger. 
For at kunne gennemføre beslutninger om fuldstændig sammenlægning truffet af 
afdelingerne indstilles det, at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at 
træffe afgørelse i disse sager. 

 
Det indstilles, at Repræsentantskabet i henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter § 6, 
stk. 6 delegerer sine kompetencer i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 til 
Selskabsbestyrelsen. Det indstilles endvidere, at repræsentantskabet delegerer sin 
kompetence til at godkende fuldstændig sammenlægning af boligafdelinger til 
Selskabsbestyrelsen. 
 

Det indstilles, at bemyndigelserne indføres i Forretningsordnen for repræsentantskabs-

mødet. 
 

12.   Valg af revisor 
 

På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 
Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

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. 
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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 Ekstranettet på adressen 

www.bosj.dk/rep2013 - alternativt kan afbud meddeles pr. e-mail beboerdemokrati@bosj.dk eller 

telefonisk på 46 30 47 88, senest den 15. maj 2013. Melder man ikke afbud, bliver afdelingen 

debiteret for mødeudgiften, kr. 600 pr. person. 

Såfremt der bliver behov for at afholde ekstraordinært repræsentantskabsmøde varsles dette hermed 

afholdt den 19. juni 2013 kl. 18.00 i Roskilde. 

Transport 

Der er fælles bustransport fra Ringsted og Holbæk til repræsentantskabsmødet.  

Repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker transport skal tilmelde sig dette. Tilmelding sker på 

Ekstranettet på adressen www.bosj.dk/rep2013 - alternativt kan tilmelding ske pr. e-mail 

beboerdemokrati@bosj.dk eller telefonisk på 46 30 47 88, senest den 15. maj 2013 med angivelse af, om 

man vil køre med fra Ringsted eller Holbæk.  

 

Afgangstider og sted: 

Ringsted: Klokken 7.30 ved Områdekontor Ringsted, Nørretorv 1,4100 Ringsted 

Holbæk: Klokken 7.30 ved Vandrerhjemmet, Ahlgade 1B, 4300 Holbæk. 

 

Busserne kører retur efter frokosten. 

 


