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Roskilde, den 20. maj 2020 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

 
I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, indkaldes der herved til ordinært repræsentant-
skabsmøde i Boligselskabet Sjælland. 
 

Grundet den nuværende situation med Corona-virus har selskabsbestyrelsen besluttet, at  

repræsentantskabsmødet dels afholdes som et elektronisk møde den 28. maj 2020, hvor dele af 

dagsordenen bliver gennemgået, samt et fysisk møde den 1. september 2020, hvor de resterende punkter 

behandles. 

 

Torsdag den 28. maj 2020 kl. 17.00 
ELEKTRONISK. 

 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 

 

2.   Godkendelse af Forretningsorden for Repræsentantskabet  
 
Forretningsordenen er vedlagt og kan ses på bosj.dk/rep.  
 
 

 

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2019 
Skriftlig beretning er vedlagt. 
 
Før mødet: 
Den 29. april er der afholdt driftsmøde, hvor alle repræsentantskabsmedlemmer har fået 
mulighed for at få indsigt i afdelingernes drift.  
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4.   Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2019 for afdelingerne, Boligselskabet 
Sjælland, Den fælles drift og Uddannelsesudvalget samt forelæggelse af budget for 2020 

 
Materialet er vedlagt. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside under de enkelte 
afdelinger. Regnskaberne har været tilgængelige fra den 5. maj 2020  
 
Før mødet: 
Den 14. maj har der været gennemgang af selskabets regnskaber.  
  

 

5.   Ændringer af vedtægter – digital udsendelse af materiale til beboermøder 
 
Der er nu åbnet mulighed for at materiale til beboermøder kan ske elektronisk. Det kræver 
dog at Boligselskabet Sjællands vedtægter åbner mulighed herfor. Det indstilles derfor, at 
nedenstående vedtægtsændringer vedtages af repræsentantskabet: 
 
-o0o- 
 
Til § 4 tilføjes: 
 

Stk.3. Har en lejer over for boligorganisationen dokumenteret fritagelse for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige 

afsendere, kan meddelelser efter denne bekendtgørelse ikke sendes som digitale dokumenter. 
 
Stk. 4. Boligorganisationen oplyser ved et fysisk brev lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om 

muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen 

 
 
Nuværende § 8: 
 

§ 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev eller mail til samtlige 
repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. 

 
 

Erstattes med: 

§ 8. Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt af formanden med mindst 4 ugers varsel til samtlige 
repræsentantskabsmedlemmer. Indkaldelsen skal angive tid og sted for repræsentantskabsmødet samt dagsorden. 

 

 
Nuværende § 15: 

§ 15. Hvert år inden 30. september afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første 
gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler Boligselskabet Sjællands bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. 
De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i 
afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Indkaldelse kan ske elektronisk efter lovgivningens krav herom. 
Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.  

 
Erstattes med: 

§ 15. Hvert år inden 30. september afholdes ordinært, obligatorisk afdelingsmøde i hver afdeling. I en ny afdeling afholdes afdelingsmøde første 
gang inden 6 måneder efter, at indflytning har fundet sted. Det påhviler Boligselskabet Sjællands bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. 
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De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel til samtlige husstande i 
afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden. Indkaldelse kan ske elektronisk efter lovgivningens krav herom. 
Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.  

 
Nuværende § 16, stk. 4  
 

Stk. 4. Materiale nævnt i stk. 1-3 og forslag, jf. § 18, kan udsendes elektronisk efter lovgivningens krav herom. 

 
Slettes fra vedtægterne. 
 
-o0o- 
 
Vedtagelse af en vedtægtsændring kræver at 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne  
møder op, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for.  

 
 

6.   Valg af revisor 
 

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

 

7.   Eventuelt  
 

 

På mødet den 1. september 2020 bliver nedenstående – udskudte - dagsordenspunkter behandlet: 

• Bestyrelsens mundtlige beretning 

• Behandling af indkomne forslag 

• Valg af næstformand 

• Valg af bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af bestyrelsessuppleanter  

• Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabets byggeudvalg 

Som en konsekvens heraf vil de nuværende valgperioder for selskabsbestyrelse samt Byggeudvalg være 

forlænget indtil valgene kan finde sted. 

Der fremsendes en særskilt indkaldelse til mødet den 1. september 2020 senest fire uger inden mødet 

afholdelse. 

  

Med venlig hilsen 

Boligselskabet Sjælland 

                    



Bilag 2G 

Dagsorden 

 

4 
 

                    

 

 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 

formand                direktør  

 

 

Indkaldelse og dagsorden er i henhold til vedtægterne sendt pr. e-mail til 

repræsentantskabsmedlemmerne. De repræsentantskabsmedlemmer der har ønsket det, har fået 

materialet fremsendt pr. post. 

 


