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Roskilde, d. 16. maj 2013 

 

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 

I henhold til selskabets vedtægter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 23. april 

2013 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde 
 

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. 

 
 
Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
 
Kim Bildsøe Lassen foreslås som dirigent. 
 

   

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

 

   

3.   Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for 
året 2012 
 
Skriftlig beretning er vedlagt som bilag. 
 

   

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 er vedlagt som bilag. 
 
Afdelingsregnskaberne kan ses på Boligselskabet Sjællands hjemmeside, 
www.bosj.dk/regnskab2012.  

 

   

5.   Behandling af indkomne forslag 
 

Ingen modtagne forslag. 
 

 

   

6.   Valg af formand 
 

På valg er:  
 

 Jan René Petersen, Ellebæk, Roskilde (modtager genvalg) 
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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 er vedlagt som bilag. 
 

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 er vedlagt som bilag. 
 
 

   

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  
 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 er vedlagt som bilag. 
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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 

 
Selskabsbestyrelsen indstiller: 
 

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

 Richard Damgård Jensen, Kløverparken 2, Roskilde 

 Carl Rasmussen, Møllegårdene, Roskilde 

 Steen V. Andersen, Karensmindevej, 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.   Beslutning om evt. salg eller væsentlig forandring af ejendomme og arealer 
 
I henhold til vedtægternes § 6 træffer Repræsentantskabet bl.a. beslutning om salg af 
ejendomme og væsentlige forandringer af disse. Det indstilles at Repræsentantskabet 

træffer beslutning i nedenstående tilfælde. 

 
Erhvervsarealer mod Sdr. Ringvej/Køgevej, afd. Ringparken, Roskilde 
I afd. Ringparken, Roskilde er der mod Sdr. Ringvej/Køgevej et erhvervsareal med tre 
institutioner, en butiksejendom med FAKTA, genbrugsbutik, apoteksudsalg og 
solcenter/kiosk. Afdelingsmødet har besluttet, at arealet evt. kan sælges helt eller delvist 
eller væsentligt forandres, hvorefter provenuet kan anvendes til medfinansiering af en 
eventuel helhedsplan for afdelingen. På baggrund af afdelingsmødets beslutning, anmodes 

om repræsentantskabets beslutning herom. 
 
Institution, Fælledvej 28 A, 4000 Roskilde, afd. Fælledvej 30-34, Roskilde 
Gennem de sidste år har Roskilde Kommune opsagt flere børneinstitutioner på grund af 
faldende børnetal. Der er risiko for, at yderligere institutioner vil blive opsagt i det 
kommende år. Fælledvejens Børnehave beliggende Fælledvej 28, Roskilde er ikke opsagt, 
men en eventuel opsigelse kan ikke udelukkes. For at sikre hurtig reaktion på en eventuel 

opsigelse anmodes om tilladelse til salg eller nedrivning af ejendommen, der er en del af 
afd. Fælledgårdene, Roskilde. Et evt. salg forudsætter beslutning på et afdelingsmøde og 

vil efterfølgende ske i samråd med afdelingsbestyrelsen. 
 
 
Det indstilles, at Repræsentantskabet træffer beslutning om salg, nedrivning eller 

væsentlig forandring af ovenstående. Da ovenstående fortsat er eventuelt, indstilles det, 
at Repræsentantskabet samtidig bemyndiger Selskabsbestyrelsen til, at træffe de 
nærmere beslutninger herom. 
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11.   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. 
 
Der vedlægges bilag til brug for punktet. 
 

 

   

12.   Bemyndigelser til Selskabsbestyrelsen 
 
For at sikre en smidig drift af 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 
 
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. 
 

   

13.   Beslutning om gennemførelse af helhedsplan i afd. Anders Larsensvej-
Kappellanvej-Sejerøvej, Holbæk 
 
Såfremt afdelingsmødets godkendelse af gennemførelse af arbejder og aktiviteter som 
blandt andet større renoveringsarbejder og fremtidssikring af bebyggelsen ikke opnås, kan 

Repræsentantskabet i henhold til Lov om almene boliger mv. § 37, stk. 4 træffe beslutning 

herom. 
 
Det er en betingelse, at de pågældende aktiviteter er nødvendige for at gøre boligerne og 
boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtige overfor en bred kreds af 
boligsøgende. 
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Afd. Anders Larsensvej-Kappellanvej-Sejerøvej, Holbæk består af 20 huse. Seks af husene 
har været omfattet af etape I af en helhedsplan. Der er tilsagn fra Landsbyggefonden til 
gennemførelse af etape II af helhedsplanen. Det har ikke været muligt at få 
afdelingsmødets godkendelse af etape II grundet frygt for en for høj husleje. 
 
Såfremt helhedsplanen ikke gennemføres skal arbejdet gennemføres ved forøgelse af 
henlæggelserne og ustøttet lånefinansiering, hvilket vil resultere i en huslejestigning i 

niveauet kr. 1.240 pr. m2. Huslejestigningen frygtes at ville medføre 
udlejningsvanskeligheder med potentielt lejetab, som skal dækkes af dispositionsfonden, 
til følge. Ved gennemførelse af helhedsplanen vurderes huslejeniveauet maksimalt at 
udgøre kr. 950 pr. m2. 
 
Det indstilles at Repræsentantskabet bemyndiger Selskabsbestyrelsen til at gennemføre de 
fremtidige forhandlinger og træffe de fornødne beslutninger, herunder godkendelse af 

endeligt projekt, dog således at den endelige husleje maksimalt kan udgøre kr. 950 pr. 

m2. Overstiges dette beløb, skal Repræsentantskabet træffe endelig afgørelse herom. 
 
Som bilag vedlægges redegørelse forsagen. 
 
Redegørelsen har været forelagt afdelingsbestyrelsen forinden udsendelse af dagsordenen. 

Afdelingsbestyrelsen har meddelt, at de ikke ønsker at kommentere skriftligt, men vil 
komme med en kort mundtlig redegørelse på repræsentantskabsmødet. 
 
Det indstilles, at Repræsentantskabet beslutter, at gennemføre arbejderne i henhold til 
beskrivelsen og helhedsplanen i øvrigt for at gøre boligerne og boligafdelingen 
tidssvarende og konkurrencedygtige overfor en bred kreds af boligsøgende og at 
Selskabsbestyrelsen bemyndiges til at gennemføre arbejdet og evt. forhandlinger. 

 

14.   Valg af revisor 
 
På valg er: PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

Selskabsbestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk 
 

   

15.   Eventuelt    
 

 

Efter mødet serveres der frokost i restauranten. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Boligselskabet Sjælland 

                 

                 

Jan René Petersen               Bo Jørgensen 
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formand                direktør  

 

Bilag: 

 Forretningsorden for Repræsentantskabsmøde 2013 

 Regnskab og Beretning 

 Årsregnskab 2012 for afd. 260 (den fælles drift) 

 Årsregnskab 2012 for Demokrati- og uddannelsesudvalg 

 Valgavis 

 Selskabsbestyrelsens oplæg til handlingsplan 2013-14 

 Redegørelse vedr. helhedsplan i afd. Anders Larsenvej, Sejerøvej og Kapellanvej, Holbæk 

 

Vedlagt 

 Praktisk info 

 

1. indkaldelse og dagsorden er sendt pr. e-mail samt almindelig post til repræsentantskabs-

medlemmerne. Endelig dagsorden er omdelt. 

 


