
 
 

Repræsentantskabsmøde maj 2019  

FORRETNINGSORDEN for repræsentantskabet – DIGTIALT MØDE uden 

valg 
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 Selskabsbestyrelsen 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 Selskabsbestyrelsen iht. selskabets vedtægter. Valg er 

dog udskudt til fysisk repræsentantskabsmøde den 1. september 2020. 

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. Valg til 

byggeudvalget er dog udskudt til fysisk repræsentantskabsmøde den 1. september 2020. 
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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 elektronisk henvendelse til dirigenten med 

oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil 

dirigenten eller repræsentantskabsmødet måtte fastsætte en begrænsning.  

12. Indlæg og ændringsforslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om 

det pågældende punkt er afsluttet. 

13. 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. 

14. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

15. Dirigenten vælger afstemningsform. 

16. 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. 

17. 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. 


