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Roskilde, den 15. maj 2019 

Endelig indkaldelse til  

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 2019 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.  

Under repræsentantskabsmødet vil der blive stemt om, hvem af de indstillede, der skal have Boligselskabet 
Sjællands Initiativpris. 
 
Under mødet vil der blive afholdt afstemning om, hvorvidt selskabets forårskonferencen fremadrettet skal 
være et 1-dags arrangement, eller om konferencen skal afvikles over to dage med overnatning. Forslaget er 
stillet af afdelingsbestyrelsen i afd. Riffhavevej 19-35, Holbæk. 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

   

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen er vedlagt som bilag A.  
 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2018 
 
Skriftlig beretning er vedlagt som bilag B. 
 
Der har den 29. april været afholdt temamøde for repræsentantskabsmedlemmerne om 
driften, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål til driften.  
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4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2018 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Den fælles drift og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2019 

 
Selskabets regnskab fremgår af beretningen (bilag B). Regnskab for Den fælles drift og 
Uddannelsesudvalget er vedlagt som bilag C og D. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under de enkelte 
afdelinger. Regnskaberne har været tilgængeligt siden 2. maj 2019.  
 
Der har på temamøde for repræsentantskabsmedlemmerne om økonomi den 15. maj været 
mulighed for at stille spørgsmål til regnskaberne og budgettet.  
 
 

   

5.   Forelæggelse af Boligselskabet Sjællands strategi 2020-2024 
 
Strategien er vedlagt som bilag G. 
 
Den 30. april blev der afholdt temamøde for alle repræsentantskabsmedlemmer hvor 
strategien, som er resultatet af de mange input fra medarbejdere og beboervalgte, blev 
gennemgået og debatteret.  
 

   

6.   Ændring af Boligselskabet Sjællands Bygge- og renoveringspolitik samt køb af ejendom til 
opførelse af ungdomsboliger 
 
Det indstilles at Boligselskabet Sjællands Bygge- og renoveringspolitik revideres så 
byggeudvalget for fremtiden også kan træffe beslutning om opførelser af ungdomsboliger. 
Bilag E, hvor præciseringen af ændringen i punkt 10 under overskriften Nybyggeri er 
illustreret, er vedlagt. 
 
Køb af CAT-ejendommen i Trekroner til omdannelse og opførelser af ungdomsboliger. Bilag 
F om indstilling af køb af ejendommen er vedlagt. Det bemærkes at sagen tidligere er 
godkendt af Byggeudvalg og Selskabsbestyrelse. 
 

   

7.   Behandling af indkomne forslag 
 
Følgende forslag er indkommet: 
 

• Forslag: ”Ønske om entydig og åben fastlæggelse af ”sikkerhed-margener” i 
afdelingernes henlæggelser” Forslag er indsendt af afdelingsbestyrelsen for 1-268, 
1-270 og 1-287, Vordingborg v. formand Niels Pallisgaard og næstformand Jens 
Planck Schmidt. Forslaget vedlægges som bilag H, samt Selskabsbestyrelsens svar 
som bilag I. 

 

   

8.   Valg af formand 
 

På valg er:  
• Jan René Petersen, Roskilde  
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Bestyrelsen indstiller: 
• Jan René Petersen, 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. 

 
Videopræsentation af kandidaten kan ses på bosj.dk/rep 
 

9.   Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 
På valg er:   
 

• Chris Warby, Benediktegården, Ringsted 
• Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 
• Jeanette Gottlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde 
• Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk 
• Peter Kruse Hedenborg, Solparken, Roskilde 
• Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup 

 
 

Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Chris Warby, Benediktegården, Ringsted 
• Jeanette Gottlieb Nielsen, Wiemosen, Roskilde 
• Robert Gerken, Kapellanvej, Holbæk 
• Peter Kruse Hedenborg, Solparken, Roskilde 
• Knud H. Rasmussen, Borup Nord 2, Borup 
• Jens Planck Schmidt, Vordingborg 

  
 

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. 
 
Videopræsentation af kandidaterne kan ses på bosj.dk/rep 
  

                      

10.   Valg af 5 bestyrelsessuppleanter 
 
På valg er: 
 

• Jens Planck Schmidt, Vordingborg 
• Dorte Remmer, Læhegnet, Roskilde 
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• Anni Nilsson, Munksøgaard, Roskilde 
• Annette Aastridsen, Havslunde, Roskilde 
• Jens Øhlenschlæger, Bodsbjergvænget, 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. 
 

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

• Inga Jørgensen, Vognmandsparken 1, Vognmandsmarken 14-32, Gartnervang 15-37, 
Roskilde 

• Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
• Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 

 
Følgende har meddelt deres kandidatur: 
 

• Michael Thuesen, Moesgården, Roskilde 
• Camilla Christensen, Lundetoften, Viby 
• Jens Frederiksen, Præstemarkshusene, Roskilde 
• John Bohl, Marievej, Østerled og Jørgen Ruds Vej, Holbæk 

 
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. 
 

   

12.   Valg af revisor 
 

På valg er: Revisionsfirmaet EY 
 
Revisionsfirmaet EY indstilles til genvalg. 
 

   

13.   Eventuelt    
 

Efter mødet -  forventet kl. 12.30 - serveres der frokost i restauranten. 
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Med venlig hilsen 
Boligselskabet Sjælland 
                    

                    

 

 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 
formand                direktør  

 

 

Bilag: 

- A Forretningsorden for repræsentantskabsmødet 
- B Beretning inkl. selskabets økonomi (folder) 
- C og D Regnskab for Den fælles drift og Uddannelsesudvalget 
- E Boligselskabet Sjællands Bygge- og renoveringspolitik med foreslåede ændringer 
- F Indstilling vedr. nybyggeri - CAT ejendomme Roskilde 
- G Strategi (folder) 
- H Forslag: ”Ønske om entydig og åben fastlæggelse af ”sikkerhed-margener” i afdelingernes 

henlæggelser” 
- I  - Selskabsbestyrelsens svar til forslaget 

Ud over de til dagsordenen hørende bilag vedlægges invitation til valgmøde den 23. maj 2019. 

 

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. 
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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. § 20, 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 
§ 27 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. 
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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 fra eller om kandidater i 
forbindelse med valghandlingerne, må dog maksimalt have en samlet varighed på 2 minutter pr. 
kandidat. 
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, er stemmeafgivningen gyldig, 
hvis man har stemt på minimum 1 og maksimum det det antal kandidater der skal vælges. 

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. 

Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelsen. 



Boligselskabet Sjælland

1-260  Den fælles drift

Regnskab 1. januar - 31. december 2018



Regnskab 2018 Boligselskabet Sjælland

Den fælles drift

Økonomisk beretning

Den fælles drift består af al drift og vedligeholdelse af samtlige boliger. Den fælles drift består hovedsageligt 
af arbejde, som betales af boligafdelingen efter forbrug. 

 Huslejefokus

I 2018 har der ud over den sædvanlige drift bl.a. været arbejdet med udviklingsplaner, udvidelse af 
maskinfællesskaber samt digitalisering. Vi har også overtaget opgaven med trappevask i en del afdelinger, 
så det nu er vores ansatte som udfører opgaven og ikke eksterne firmaer. Det har betydet besparelser for 
afdelingerne, samtidig med, at vi har øget kvaliteten. Vi har i 2018 leveret rengøring for 4,2 mio. kr. og det 
følger budgettet. 

Det har endvidere været muligt at forbedre den måde vi løser opgaverne med spuling af kloaker og tømning 
af sandfange. Det er forbedret ved indkøb af en spulevogn - og dermed kan vi selv udføre denne opgave til 
en lavere timepris. 

Opsætning af rottefælder valgte vi i 2018 selv at udføre (insourcing), således afdelingerne har sparet penge 
samtidigt med at vi har fået et bedre indblik i placering af afdelingernes kloakdæksler og brønde. Det har 
resulteret i væsentlig færre rotter.

Færre udgifter

Boligafdelingerne har samlet skullet betale 4,2 mio. kr. mindre til selskabets ejendomsfunktionærer samt 
syns- og servicemedarbejdere. Vi har løbende tilpasset antallet af ejendomsfunktionærer, så det svarer til, at 
vi løser opgaverne smartere. Det er f.eks. sket ved, at når en ejendomsfunktionær er gået på pension har vi 
nøje overvejet om stillingen kan undværes. Samtidig har nogle ejendomsfunktionærer i stedet for grønt 
arbejde, løst planlagte vedligeholdelsesopgaver, som ellers skulle være udført eksternt. Vi har således 
kunnet reducere udgifterne, sideløbende med, at der kan være tryghed i arbejdet. 

Ombygning giver bedre samarbejde

Tilsvarende har afdelingerne samlet set sparet 2,2 mio. kr. på driftsledelsen. I denne funktion er der også 
løst planlagte vedligeholdelsesopgaver. 

De mindre lønudgifter på driftsledelsen har medført, at vi har kunnet sørge for ombygning af områdekontorer 
på 0,9 mio. kr. Vi hører fra flere og flere medarbejdere, at vi efter etablering af områdekontoret på 
Københavnsvej får et bedre og bedre samarbejde på tværs af faggrupper. Og det vil hele selskabet og 
dermed også boligafdelingerne kunne mærke resultatet af de kommende år.

Selskabet har også investeret i en del biler, som påvirker regnskabet med både driftsudgifter og 
afskrivninger. Grundet besparelserne på lønudgifter er de samlede udgifter på niveau med budgettet. 

Regnskabet for 2018 viser et resultat på 42.530 kr. Resultatet uddeles til afdelingerne.

Bestyrelsen anser resultatet som en tilfredsstillende udvikling i tråd med selskabets strategi, målsætning og 
de politiske strømninger.

Årets resultat samt udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Forventninger til fremtiden

For Den fælles drift budgetteres for 2019 med et resultat på 253.000 kr.

Tilfredsstillende resultat



Regnskab 2018 Boligselskabet Sjælland

Den fælles drift Regnskab Budget Budget
2018 2018 2019

Note Urevideret Urevideret
Ordinære udgifter

1 Personaleudgifter 65.654.635 67.256.000 67.606.000
2 Kontorhold 2.922.662 2.800.000 2.600.000
3 Lokaleudgifter 5.678.318 4.535.000 4.866.000
4 Driftsudgifter  2.069.867 1.568.000 2.449.000

Ordinære udgifter i alt 76.325.482 76.159.000 77.521.000

Korrektioner tidligere år 221.446 0 0
Økonomisk konsekvens 409.364 500.000 500.000
Resultatudlodning trappevask 160.522 0 0

Udgifter i alt 77.116.814 76.659.000 78.021.000

Ordinære indtægter
Drift og D/V 15.743.409 16.941.000 17.715.000
Stab (råderet, energi) 2.479.642 2.673.000 2.113.000
Ejendomsfunktionærer 41.867.648 41.530.000 40.342.000
Vasketeams 4.230.966 3.600.000 4.800.000
Udlejning af rottefælder 168.048 0 200.000
Driftsbidrag områdekontor 11.593.182 11.238.000 12.304.000

Ordinære indtægter i alt 76.082.896 75.982.000 77.474.000

5 Tilskud fra selskabet 971.791 800.000 800.000
Korrektioner tidligere år 104.657 0 0

Indtægter i alt 77.159.344 76.782.000 78.274.000

Resultat 42.530 123.000 253.000



Noter
Regnskab Budget Budget

2018 2018 2019

1 Lønomkostninger i alt 63.379.555 64.882.000 65.446.000

Personaleomkostninger:

Arbejdstøj 361.092 400.000 400.000

Kørsel 401.353 500.000 400.000

Kurser og mødeudgifter 782.182 425.000 500.000

Personaleudg., rekruttering mv. 366.700 375.000 350.000

Gaver 97.750 100.000 80.000

Tilskud til faglige klubber 24.000 40.000 40.000

Arbejdsskade‐ og ulykkesforsikring 173.583 420.000 300.000

Repræsentation 3.774 15.000 15.000

Udbudsrådgivning 64.645 100.000 75.000

Personaleudgifter i alt 65.654.635 67.257.000 67.606.000

2 Kontorhold inkl. Indkøbsmodul 1.405.616 1.100.000 1.000.000

IT inkl. telefon, internet 1.416.503 1.700.000 1.600.000

Kontorhold i alt 2.922.662 2.800.000 2.600.000

3 Rengøring 549.097 400.000 400.000

Husleje, Sjællandsvænget 1.377.000 1.360.000 1.276.000

Mandskabsfaciliteter Husleje inkl. forbrug 1.577.186 1.690.000 1.600.000

Mandskabsfaciliteter vedligeholdelse 1.431.588 500.000 500.000

Renovation 24.722 10.000 25.000

Erhvervsansvarsforsikring 70.092 75.000 75.000

Udviklingspujlen 648.632 500.000 550.000

Lokaleudgifter i alt 5.678.318 4.535.000 4.866.000

4 Redskaber og maskiner 264.100 250.000 300.000

Materialer og underlev. til trappevask 435.372 350.000 450.000

Øvrige driftsudgifter 15.392 150.000 10.000

Drift af biler inkl. vægtafgift og forsikring 1.095.234 800.000 1.137.000

Leasing dækket af maskinfællesskab ‐75.162 0 ‐75.000

Afskrivninger 537.705 18.000 953.000

Afskrivninger dækket af maskinfællesskab ‐202.775 0 ‐326.000

Driftsudgifter i alt 2.069.867 1.568.000 2.449.000

5 Årligt løntilskud fra selskabet 800.000 800.000 800.000

Løntilskud til udviklingsplaner 171.791 0 0

Tilskud fra selskabet i alt 971.791 800.000 800.000



Uddannelsesudvalget - regnskab 2018

Regnskab 
2018

Budget 
2018

Budget 
2019

Indtægter

Årets bidrag pr. lejemål (45 kr. x 11.556) 519.964 550.053 536.355
Udeblivelser, gebyrer 0 0 0
Indtægter i alt 519.964 550.053 536.355

Kursusudgifter

Kursusaftener i henhold til kursusplan 9.059 39.000 60.000
Weekendkonference 212.318 250.000 275.000
Besigtigelsestur 0 50.000 30.000
Folkemødet 31.585 120.000 100.000
Kurser med eksterne undervisere 71.882 0 180.000
Temalørdage 0 25.000 0
Kursusudgifter i alt 324.843 484.000 645.000

Administration

Sekretær 40.000 40.000 35.000
Rengøring 3.710 0 10.000
Kommunikation, kuglepenne, tryksager 0 5.000 5.000
Timer, interne undervisere 34.560 5.000 40.000
Udvalgsmøder, forplejning 2.045 0 3.000
Faglitteratur 0 2.000 2.000
Kursuskatalog trykomk. 0 5.000 0
Elektronisk kursuskatalog, licens 0 7.000 0
Administration i alt 80.315 64.000 95.000

Udgifter i alt 405.159 548.000 740.000

Årets resultat 114.805 2.053 -203.645

Resultatdisponering:

Opsamlet resultat tidligere år 427.399 427.399 542.204
Ovf. resultat 114.805 2.053 -203.645
Opsamlet resultat i alt 542.204 429.452 338.559



 

Boligselskabet Sjællands bygge – og renoveringspolitik 
 
Boligselskabet Sjælland ønsker øget fokus på trivslen i og omkring vores boliger og vil gerne sikre en overordnet god stand af 
ejendommene i selskabet. 
 
Nogle steder nødvendiggør det, at boligselskabet sammenlægger små mindre gode boliger med andre, så boligerne generelt bliver 
større og bedre indrettet, og dermed imødekommer ønsket fra både nuværende og kommende beboere om gode og moderne 
boliger, som dog stadig har en acceptabel husleje. Selskabet har dog stadig fokus på at have gode små betalbare boliger. 
 
Boligselskabet vil derfor løbende skulle bygge nye boliger, så vi kan genhuse samtlige beboere i forbindelse med større 
renoveringer. Selskabet ønsker ligeledes at imødekomme et stigende ønske om flere boliger primært i de kommuner, hvor 
selskabet har afdelinger eller, hvor der er stor efterspørgsel på boliger. 
 
Selskabets byggepolitik bygger derfor på de to bærende elementer: Renoveringer og nybyggeri. 
 
Renoveringer: 
 
Beslutning om renovering træffes af den enkelte afdeling på et afdelingsmøde. Afdelingen har en forpligtigelse til at sikre, at 
boligerne er i en god og præsentabel stand og fremstår attraktive for kommende beboere. Det er dermed ikke nok, at nuværende 
beboere er tilfredse - fx på grund af en lav husleje. Afdelingen skal sikre, at boligerne kan genudlejes. 
 
Det er selskabets overordnede holdning, at selskabet kun i særtilfælde skal anvende Transport, Bygnings og Boligministeriets ”Call 
in” klausul, som pålægger boligselskabernes bestyrelser at tilsikre, at samtlige afdelinger er i en acceptabel stand. Målet er, at 
dialogen mellem nuværende beboere og varetagelse af dialogen med kommende beboere kan forenes, og beboerdemokratiet 
fungerer som loven foreskriver. 
 
Selvfinansiering er et bærende element – altså at den enkelte afdeling selv kan finansiere nødvendig istandsættelse og 
vedligeholdelse, mens forbedringer skal finansieres med eksterne midler. Det betyder, at samtlige arbejder på afdelingens DV-plan 
(drifts- og vedligeholdelsesplan) skal svare til de årlige henlæggelser. 
 
Som en konsekvens heraf støtter selskabet kun de afdelinger, som uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder, og kan 
dermed ikke give tilskud til afdelinger med for små henlæggelser, med mindre huslejen er af en størrelse, som vanskeliggør 
udlejning. 
 
Landsbyggefondens midler er stærkt begrænsede og målet er, at hver afdeling har sin egen udviklingsplan, hvor det fremgår, 
hvordan afdelingen opretholder en acceptabel stand, eller får denne etableret. Disse udviklingsplaner skal foreligge på samtlige 
afdelinger inden udgangen af 2022. 
 
Selskabets overordnede holdning til renoveringer er: 
 

1. Der skal foreligge en opdateret Drift og Vedligeholdelsesplan (DV-plan) for samtlige afdelinger. Her fremgår samtlige 
nødvendige istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder for at sikre, at afdelingen fremtræder præsentabel og pæn for 
nuværende og kommende beboere.  
DV-planens opbygning skal være ens for samtlige afdelinger, mens indholdet naturligvis varierer. DV-planen tager 
udgangspunkt i en tilstandsrapport, hvor vedligeholdelse og istandsættelse af ejendommens klimaskærm og tekniske 
installationer fremgår, og dermed også hvor meget afdelingen skal henlægge til istandsættelse og vedligehold af disse 
bygningsdele. 

 
DV-planen indeholder alene opgaver, som er nødvendige for afdelingens drift. Såfremt en afdelings husleje kan bære 
yderligere henlæggelser, bør dette forekomme for at opretholde boligerne som attraktive. For afdelinger med 
udlejningsvanskeligheder henlægges kun til bydende nødvendige opgaver. 
 

2. Selskabets boliger kan ikke alle være nye. Selvom boligerne er ”brugte”, skal de fremtræde præsentable - indvendigt som 
udvendigt – også for kommende beboere.  
 

3. Boligernes forbrug af vand, varme, el mv. skal minimeres. Når vi ser på en boligs husleje, er det den samlede husleje, som 
er interessant - altså hvor forbrug mv. er indregnet. 

 
4. Samtlige afdelinger skal have en udviklingsplan, hvor beboere og selskabet på vegne af de kommende beboere definerer, 

hvad planerne er for afdelingen, og hvordan finansieringen skaffes, så boligerne kan udlejes. 
 
 
 



 

Nybyggeri: 
Som en konsekvens af, at vi bl.a. sammenlægger flere mindre boliger og etablerer større mere efterspurgte boliger, er der behov 
for, at vi opfører nye boliger. Hertil kommer, at vi ønsker at bygge nye boliger i de områder, hvor der er efterspørgsel efter flere 
boliger, og endelig at vi fortætter i afdelinger, som ligger i attraktive områder, for at få en billigere og bedre drift ved at have flere 
boliger i afdelingen. 
 
Repræsentantskabet nedsætter derfor et Byggeudvalg, der skal tage stilling til om et nybyggeri skal fremmes. 
 
Byggeudvalg nedsættes med følgende forudsætninger: 
 

1. Udvalget består af 5 medlemmer. 3 valgt på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde og 2 udpeget af selskabets 
bestyrelse. Formanden for udvalget er en af de personer, som selskabets bestyrelse har udvalgt, mens næstformand 
vælges blandt de 3 valgte på det ordinære repræsentantskabsmøde. Byggeudvalget fastsætter sin egen forretningsorden. 
 

På udvalgets møder deltager op til to repræsentanter fra selskabets ledelse. De har ikke stemmeret. 
 

2. Udvalget indstiller til selskabets bestyrelse, om et nybyggeri kan fremmes. Selskabets bestyrelse kan med indstillingen 
erhverve grunde og igangsætte nybyggeri ligesom den kan stoppe et projekt, hvis det vurderes at være for risikabelt 
 

3. Udvalget har ingen øvre grænse for antal boliger, som kan igangsættes. 
 

4. I takt med at der købes grunde, skal repræsentantskabsmedlemmerne informeres om, hvilke projekter som gennemføres, 
og hvordan de stemmer overens med fuldmagten fra Repræsentantskabet.  
 

5. Udvalgets beføjelser forudsætter, at nedenstående betingelser er opfyldt: 
• Byggeriet skal have en god placering, herunder ligge tæt ved offentlige transportmidler.  
• Byggeriet kan være beliggende øst for Storebælt dog ikke Bornholm. 

 
6. Den samlede husleje skal som minimum ikke være højere end markedslejen i området. Forstået således, at udgifter til 

varme og el er indkalkuleret. 
 

7. Genudlejning skal vurderes som særdeles god. Er dette ikke tilfældet, vil et byggeri ikke kunne igangsættes. Den faglige 
vurdering af genudlejning skal basseres på et kendskab til området, befolkningsprognose, indretning ift. forventede 
beboere, materialekvalitet og bæredygtige økologiske tiltag samt øvrige relevante forhold. Er dette ikke tilfældet, skal der 
ligge anden ubetinget sikkerhed for huslejebetaling, fx uopsigelig kommunal eller anden offentlig udlejningsgaranti. 
 

8. Bæredygtigt byggeri betyder, at vi udover at opfylde de til enhver tid offentlige krav til energi- og bygningskrav også 
ønsker at anvende bæredygtig arkitektur og materialer, og sikre mindst muligt forbrug af energi. Vi vil tilsikre brug af 
alternativ energi og at genbruge regnvand mv. i det omfang, det er muligt.  
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. 
 

9. Kravet om rentabilitet i efterfølgende drift og vedligeholdelse betyder, at nye boligafdelinger - så vidt muligt - skal bestå 
fra ca. 50 husstande, også for at sikre et godt beboerdemokrati. En vis størrelse i husstande sikrer også et mere 
bæredygtigt sammenhold og bedre social integration. Består et forslag til en ny boligafdeling af færre boliger, skal der 
redegøres for, hvordan driften af afdelingen tænkes gennemført. 
 

10. Bemyndigelsen til udvalget gælder alene tilladelse til opførelse af familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger med 
kommunal anvisningspligt, bofællesskaber eller lignede boligformål. Opførelse af ungdomsboliger skal godkendes på et 
repræsentantskabsmøde. Til Ældreboliger skal der i størst muligt omfang være større servicearealer i tilknytning til 
byggeriet for at sikre, at kommunen ønsker at opretholde lejemålet. Befolkningsprognoser skal samtidig vise, at behovet 
for ældreegnede boliger er til stede. Øvrige boligtyper opføres med 100 % kommunal uopsigelig anvisning.  

 
11. Brugerinddragelse ved at inddrage kommende beboere i byggeriet ønskes fremmet, i det omfang det er muligt inden for 

de økonomiske rammer. 
 

12. Mulighed for beboeraktiviteter ønskes også fremmet, dog under hensyntagen til, om der i området er andre afdelinger 
som har fælleshuse, vaskeri mv., og hvor der kan etableres en fornuftig samdrift. 
 

13. Indretningen af boligerne skal gøres så fleksibel som mulig, så kommende beboere også har mulighed for at indrette 
boligen så individuelt som muligt. 
 



 

 
 
 

 
14. Beboersammensætning ønskes at være så repræsentativ som muligt. Bofællesskaber er imidlertid en undtagelse for denne 

sammensætning, idet de kan være til en særskilt målgruppe fx alder, handicap etc. 
 

 
 
 
 
 
Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 24. juni 2014 
Sidst revideret på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2018 
Ændringer til behandling på repræsentantskabsmøde 25. maj 2019 
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Indstilling til Repræsentantskabet 
 

Dato: 26. maj 2019 

 

Indstilling vedr. erhvervelse og ombygning af eksisterende kontorejendom 
samt nybyggeri til og af ungdomsboliger på Universitetsparken 7, 4000 
Roskilde. 
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Resumé 
Roskilde by vil gerne markere sig som en uddannelsesby. Der er derfor et ønske om at bygge flere 
ungdomsboliger, da ventelisterne er for opadgående. Der er mangel på ungdomsboliger efter at Campus 
Roskilde, University College Roskilde, er etableret og de unge begynder at bosætte sig i deres 
uddannelsesby i stedet for at søge mod København. Bygningerne på Universitetsparken 7 ligger i tæt 
forbindelse med RUC og tæt på station og center.  

 

Indstilling 
CAT Fonden er ejer af ejendommen. Bag CAT Fonden står bl.a. Roskilde kommune, RUC og DTU. Roskilde 
kommune har forespurgt, om boligselskabet vil ombygge ejendommen til ungdomsboliger og /eller 
nybygge et tilsvarende antal ungdomsboliger på den ledige byggeret på grunden. Det planlægges, at bygge 
ungdomsboliger med både 1 og 2 rum, men med hovedvægten på 1 rumsboliger.  

Arealet af den eksisterende ejendom er 1.840 m2 og byggeretten til nybyggeri er tilsvarende 1.840 m2. Det 
færdige projekt vil således være i alt 3.680 m2 svarende til ca. 84 ungdomsboliger. 

Den eksisterende ejendom er indrettet som kontorfællesskab, og huser pt. CAT Fonden (CapNova) og 
Lederne samt enkelte andre mindre virksomheder. CAT Fonden vil i forløbet stå for nødvendige opsigelser 
af eksisterende lejere, og der følger derfor ikke nogen forpligtigelser over for disse med i købet af 
ejendommen. 

Der er p.t. fine parkeringsforhold, som dækker det behov, der vil være for ungdomsboligerne. I mellem den 
eksisterende ejendom og nybyggeriet vil der kunne etableres et attraktivt gårdrum, hvor de studerende kan 
nyde fællesskabet. 
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Arkitektur og bo kvalitet 
Bygningerne er fra 1997 og er opført i henhold til BR95. Bygninger er opdelt i to blokke som er 
sammenføjet i et fælles atrium/trapperum med elevator. Ombygningen af bygningen vil kunne ske med 
enkelte greb, som ikke kræver konstruktive ændringer i bygningen.  

Med baggrund i bygningens grundlæggende layout vil det overvejende blive boliger med en ensidig 
belysning. 

Nybyggeri vil kunne etableres på grundens nord/østlige hjørne i 2-3 etager, hvilket sikrer etablering af 
fælles gårdrum mellem de to bygninger, som inviterer til fællesskab både for afdelingens beboere og 
studiemiljøet i øvrigt. 

Der kan i alt etableres ca. 84 boliger med tilhørende fællesarealer. Hovedvægten vil være 1 rums boliger 
med eget bad og køkken, og der etableres ligeledes ca. 15% 2-rumsboliger til par. 

Nybyggeriet opføres efter BR18 lavenergi (det gamle 2020-energikrav) og den eksisterende bygning 
bibeholdes energimæssigt, som den er i dag, da rentabiliteten i opgradering af BR95-byggeri ikke er 
opnåelig. 

Bygningen og RUC’s omkringliggende byggerier har et meget 
afdæmpet, lidt anonymt arkitektonisk udtryk, og det er 
ønskeligt, at nybyggeriet i dette scenarie skiller sig ud med et 
mere moderne og dynamisk arkitektonisk udtryk. 

 

 

 

 

Husleje og forbrug 
Det er vigtigt, at vi i planlægningsfasen tænker ind, at der lige nu er en del fællesarealer (adgangs- og 
opholdsområder). Disse arealer tæller med i den samlede husleje til de studerende. Derfor skal arealet 
udnyttes bedst muligt, således at fællesområderne er attraktive og skaber værdi for beboerne, men ikke er 
større end at huslejen stadig er fornuftig. 

Huslejen er ikke fastlagt endnu, men for at det skal være attraktivt for beboerne, bør lejen ikke være højere 
end 3.500 kr. om måneden + forbrug for en 1-rums bolig og ikke højere end 5.200 kr. om måneden for en 2-
rums bolig.  Om boligen er på 24 eller 30 m2 inkl. fællesareal har ikke den store betydning. For de 
studerende er det huslejeprisen, der er altafgørende. Derfor er det vigtigt, at vi optimerer kvadratmeterne 
bedst muligt.  

Vi vil anslå, at forbruget til el, vand og varme kan holdes inden for ca. 400-500 kr. om måneden. 

 

 



 

4 
 

 

Huslejefordelingen i de eksisterende 949 ungdomsboliger i 4000 Roskilde fordeler sig således eksl. forbrug: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle boliger over 4.700 kr. er på 2 rum. De helt store boliger i kategorien 5.500-6.500 kan vi godt leje ud, 
fordi de er indrettet som rigtige lejligheder med to reelle rum og et godt køkken. Her bor ofte mange yngre 
par med et barn. Filosofparkens lejemål starter i kategorien 3.500 kr. og er dem vi har den korteste ventetid 
på. Men her spiller beliggenhed og indretning ind.  

Indrettes 2-rums boligerne med reelle to rum, således at der kan bo et par, vil nettohuslejen kunne bære 
5.200 kr. uden at det vil give problemer med udlejningen. Og indretter vi med rigtige køkkener og ikke kun 
et trinette, så vil huslejen også kunne bære kr. 5.600 om måneden.  

 

Venteliste og udlejningsmuligheder 
Ifølge RIU (som er et fælles indstillingsudvalg for ungdomsboliger i Roskilde) er ventelisterne til 
ungdomsboliger i Roskilde stigende.  

Det forventes ikke, at der vil blive udlejningsvanskeligheder med boligerne og det forventes heller ikke, at 
de nye boliger vil få negativ indflydelse på de eksisterende afdelinger i Roskilde.  

 

Infrastruktur, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser m.v. 
Bygningerne ligger midt i Trekroner tæt på RUC, Absalon Professionshøjskole og ca. 6 minutters gang fra 
Trekroner Station. Kommende beboere vil kunne gå eller cykle til byens øvrige ungdomsuddannelses-
institutioner, Roskilde bymidte, Roskilde Station.  
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Beliggenhed og nærområde 
Nærområdet er præget af studiemiljøet omkring især RUC og Absalon og er i gå-afstand til stationen og 
centeret omkring stationen 

Trekroner under et er præget af familieboliger med en række rekreative grønne arealer. 

 

Økonomi og tidsplan 
Nedenstående er en foreløbig tidsplan: 

Skitseprojekt/lokalplan jun. – nov. 2019 

Skema A  ultimo 2019 

Udbudsprojekt jan. – maj 2020 

Udbud  jun. – aug. 2020 

Skema B  okt./nov. 2020 

Byggestart  jan. 2021 

Aflevering/indflytning sep. 2022 

Der er et bebygget areal på 1.840 m2 i eksist. bygninger og 1.840 m2 i nybyggeriet, hvilket giver et samlet 
bruttoetageareal på 3.680 m2.  

Maksimumbeløbet på ungdomsboliger er i 2018 på 27.800 kr. + energitillæg på 1.190 kr. = 28.990 kr/m2.  

Samlet udgift til gennemførelse af byggeriet vil udgøre kr. 106.683.200 med en grundkapital på kr. 
10.668.320. 

 

Økonomisk forpligtelse 
Omkostninger i forbindelse med opstart af projekt dækkes først af selskabet, og hvis det bliver en byggesag, 
dækkes det af byggesagen. 

Såfremt afdelingen etableres, vil den indgå som en afdeling i Boligselskabet Sjælland på lige fod med alle 
andre afdelinger.  

 

Overvejelse om nybyggeri af ungdomsboliger i Roskilde 
Ved telefonisk drøftelse med lederen af RIU i Roskilde omkring opførsel af ungdomsboliger, er det oplyst, at 
der siden 2016 har været ventelister til ungdomsboligerne i Roskilde. 

Der er blevet bygget nogle private ungdomsboliger i de sidste par år, men de er væsentlig dyrere end de 
almene og de unge vælger kun disse boliger af nød, da huslejen er meget høj.  

Siloen – som ikke er en del af BOSJ – havde en svær start, og det dårlige ry, som de fik i starten, har været 
svært at ryste af. Men deres udlejning kører nu fint, og der er også ventelister til Siloen.  
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RIU har en oplevelse af, at hvis der skal bo to kammerater sammen i en bolig, så er det vigtigt, at der er 
åbnet op for muligheden i at have hvert sit soveværelse. Ellers vil boligen kun rette sig mod et par, der er i 
forhold med hinanden.  
 
Det er også den erfaring Bosj har gjort med Filosofparken, hvor der er bygget en del 2 rums boliger, der ikke 
egner sig til, at kammerater bor sammen, da der kun er plads til én seng i lejemålet.  
 
Konklusion: 

• Det er RIUs vurdering, at der ikke er behov for 500 nye ungdomsboliger, men at der sagtens vil 
kunne bygges 100 nye boliger. Hvis man bygger for mange, så kan der igen opstå tomgang som 
f.eks. tidligere i Filosofparken.  

• Prisen er den allervigtigste faktor for de studerende 
• RIU foreslår, at vi bygger nogle af lejlighederne som 2-rums boliger, men ikke mere end max 15%.  

 

Beslutning 
Det indstilles, at der træffes beslutning om deltagelse i projektet.  

 

Roskilde, den 26. april 2019 

 

Per Bro 
Byggechef 

 





14.05.2019 

 

Selskabsbestyrelsens svar på forslag ang. henlæggelser 

 

Selskabsbestyrelsen kvitterer med tak for det stillede forslag angående henlæggelser til afdelingernes 
planlagte og periodiske vedligeholdelse.  

  

Vi er enige i, at der i lovgivningen ikke findes en præcis definition af hvordan ”passende beløb” skal 
fortolkes. I Selskabsbestyrelsen lægger vi stor vægt på at afdelingens budgetter, herunder beløb til 
kommende års henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, fastlægges i dialog med 
afdelingsbestyrelserne. Udgangspunktet for henlæggelserne tages altid i bygningernes alder og stand. Hver 
bygning er individuel, hvilket umuliggør en fast formel for, hvad der skal henlægges til, og hvornår 
arbejderne skal gennemføres. Der vil altid være et element af skøn, særligt når vedligeholdelsen først skal 
ske flere år ude i fremtiden. 

  

Lovgivningen på området har ændret sig. Det betyder bl.a. at vi for budget 2020 og frem skal budgettere 
med lineære henlæggelsesbeløb. Herudover skal vi inden for de kommende år ændre de nuværende 20-
årige planer til 30-årige. Vi skal således til at vænne os til nye budgetter. 

  

Revisionen har anført, at der i 106 ud af 131 afdelinger mangler henlæggelser. Det skal vi rette op på, men i 
dialog med den enkelte afdelingsbestyrelse. Derfor findes der ikke ens regler, det vil underminimere den 
enkelte afdelingsbestyrelses arbejde. 

  

På baggrund af det fremsatte ønske – og grundet ændringen i reglerne – har Selskabsbestyrelsen besluttet 
at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at tydeliggøre principperne, dog under hensyn til 
respekten for beboerdemokratiet og den dialog og fleksibilitet, som vi anser for helt grundlæggende.  

  

Selskabsbestyrelsen 
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