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Roskilde, d. 30. august 2019 

 

INDKALDELSE OG DAGSORDEN TIL  

EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDER 

Selskaber der arbejder efter non-profit kriterier og bliver registreret og godkendt for dette hos Microsoft kan 
opnå betydelige rabatter på betaling af licenser. Boligselskabet Sjælland opfylder kriterierne. Dog kræver 
Microsoft, at det af vedtægterne tydeligt fremgår, at vi opererer som non-profit selskab. Den sidste del, lever 
vedtægterne ikke op til. 
 
Da der er tale om potentielt betydelige besparelser, indkaldes der hermed til ekstraordinære 
repræsentantskabsmøder med den krævede vedtægtsændring på dagsordenen. 

 
Vedtagelse af en vedtægtsændring kræver at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne møder op, og at 2/3 af 
de fremmødte stemmer for. Da vi ikke forventer, at så mange møder op, skal ændringen godkendes endeligt 
på endnu et ekstraordinært møde. Vi indkalder derfor allerede nu til to ekstraordinære 
repræsentantskabsmøder.  
 

I henhold til selskabets vedtægter § 8, stk. 2 jf. § 11 fremsendes hermed indkaldelse og dagsorden til 
ekstraordinære repræsentantskabsmøder: 
 

Torsdag den 19. september 2019 kl. 18.00 
i kælderen på Sjællandsvænget 1, Roskilde 

& 

Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 18.00 
i kælderen på Sjællandsvænget 1, Roskilde 

 

Begge møder med nedenstående dagsorden. 

 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

 

2.   Vedtægtsændring 
 
 
Nuværende § 3 i vedtægterne: 
 
§ 3. Boligselskabet Sjællands har til formål at opføre, udleje, 
administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri 
i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. 
 
Stk. 2. Boligselskabet Sjælland kan udover den virksomhed, 
der er nævnt I stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig 
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tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som 
er baseret på den viden, som selskabet har oparbejdet. 
 
Foreslås tilføjet et stk. 3, og dermed ændret til: 
 
§ 3. Boligselskabet Sjællands har til formål at opføre, udleje, 
administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri 
i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. 
 
Stk. 2. Boligselskabet Sjælland kan udover den virksomhed, 
der er nævnt I stk. 1, udføre aktiviteter, som har en naturlig 
tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som 
er baseret på den viden, som selskabet har oparbejdet. 
 
Stk. 3. Boligselskabet Sjælland udøver sin virksomhed på et non-profit  
grundlag. 
 
 
 

--o0o-- 

 

 

Det bemærkes, at det andet møde, tirsdag den 1. oktober 2019 vil blive aflyst, hvis forslaget vedtages 

endeligt på 1. møde (hvilket kræver at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne møder op og at 2/3 af de 

fremmødte stemmer for) eller hvis forslaget ikke bliver godkendt af 2/3 af de faktisk fremmødte på første 

møde. Såfremt mødet aflyses, sender vi besked herom til alle indkaldte. 

Af hensyn til opstilling af lokale mv., bedes du tilmelde dig til de ekstraordinære repræsentantskabsmøder 

på beboerdemokrati@bosj.dk senest den 12. september 2019. 

  

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland                               

                  

                    

 

 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  
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